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Bilboko Berreginen Museoak, sortu zeneko helburu didaktikoei jarraituz eta Eusko 
Jaurlaritzaren laguntzaz, Greziar simmetria. Belleza al desnudo erakusketa antolatu du. Honen 
bidez, antzinako Greziako edertasunaren kontzeptua aztertu nahi izan du,  baita ere horrek 
gaur egun arte mendebaldeko artean izan duen eragina.  
 
Greziar simmetria. Belleza al desnudo unitate didaktikoak DBHko bigarren zikloko eta 
batxilergoko ikasleentzako orientabide eta laguntza kurrikular baliagarria izatea du xede. 
 
Horregatik, unitatea osotasunean edota banaka lan daitezkeen gai ezberdinetan banatuta 
dago, eta denek erlazio zuzena dute DBHko eta batxilergoko curriculumetako edukiekin: 
Edertasuna antzinako Grezian 
Kalos. Edertasunaz haraindian 
Edertasunaren kontzeptu fisikoa eta morala (Artea, Hizkuntza eta Filosofía) 
Kanon. Oreka, simetria eta proportzioa 
Pitagorasen teoriak, edertasunaren eraikuntzaren oinarri  (Artea, Marrazketa eta Matematika) 
Arete. Bikaintasunaren bilaketa 
Greziar gizartea (Artea eta Historia) 
Parisen Epaiketa. Boterea, gerra ala maitasuna 
Greziar mito batek historian zehar izan dituen interpretazio moralak (Artea, Kultura Klasikoa 
eta Historia) 
Oinarrizko kontzeptuak: 
 
Unitate honetako edukiak inprimaturik edota formatu digitalean eskuragarri dagoen 
erakusketaren liburuxkarekin osa daitezke, baita honako loturaren bidez ikusi ahal izango 
dituzuen Greziar simmetria aplikazioko edukiekin ere. 
 

 
greziarsimmetria.museoreproduccionesbilbao.org  
 ( lotura nabigatzailearen helbide-barran, http:// www barik, idatzi behar da) 
 

Greziar simmetria. Belleza al desnudo 
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Sarrera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Greziar artea edertasunaren sortzaile aparta izan zen. 
Mendeetan zehar, Antzinarotik gaur egun arte, 
mendebaldeko arteak oinarritzat izan dituen kanonak 
ezarri zituen. 
 
Arkitekto, eskultore eta margolari grekoen obsesioa 
Naturaren perfekzioa obretan irudikatzea izan zen. Xede 
hau izanik, eskultoreek banako ezberdinen atalak 
konbinatzen zituzten, ederra eta harmoniatsua zen oso 
bat lortzeko. 
 
Gizakia, eta batez ere gizona, izan zen edertasun eta 
perfekzio hau irudikatzeko aukeratutako motiboa. 
 
Greziar artea garatu zen heinean, gizon horrek, garai 
ezberdinetako zaletasunekin eta joerekin bat eginez,  
proportzio ezberdinak hartu zituen. 
 
Hala ere, ezaugarrietako batek aro guztietan zehar iraun 
zuen: biluztasunak. 
Gizonen gorputzak biluzik irudikatzeko joera zegoen. 
Hauxe izan zen, hain zuzen ere, greziar artea garaiko 
beste arteengandik ezberdindu zuen ezaugarria, baita 
erromatar artearengandik ere. 
 
JARDUERA 
Hizkuntza  
Edertasuna hitzaren sinonimo eta antonimoen zerrenda 
bat egin ezazu. 
 
Sailka itzazu, esanahiaren arabera, honako kategoria 
ezberdinetan: 
Estetika 
Etika 
Filosofia 



Zehatza dena ederrena da 
Muga errespeta ezazu 
Hybrisa gorrota ezazu 
Ezer ez gehiegian 

Delfosko Apoloren Santutegiko sarrerako kontsignak 
 
Bat al datoz edertasun eta ontasun kontzeptuei buruz 
irakurri duzunarekin? 

 

Kalos 
 Edertasunaz haraindian 

 
Platon 

Karmides 
“… - Zer deritzozu mutilari? 
Sokrates, ez al dauka 
aurpegi ederra? 
-Aparta, erantzun nion. 
- Hala ere, arropak erantzi 
nahiko balitu, ez litzaizuke 
jada aurpegiagatik ederra 
irudituko. Hain da 
perfektua eta galanta haren 
gorpuzkera! 
Gainontzeko guztiak 
Kerefonterekin ados agertu 
ziren. 
-Heraklesen izenean!, esan 
nuen. Zelako gizaki 
liluragarria ari zatzaizkidate 
deskribatzen? Batez ere, 
azken txikikeria bat gehitu 
ahalko balitzaio. 
-Zein?, galdetu zion 
Kritiasek. 
-Haren arima izaera onekoa 
izatea. Dena dela, horrela 
delakoan nago, zuen 
etxekoa baita. 
- Bai, hala da. Kanpotik eta 
barrutik da ederra. 
- Zergatik ez dugu, bada, 
lehenengo nolabait barrutik 
biluzten eta kanpoko itxura 
baino lehenago 
aztertzen…” 

Antzinako greziarrek edertasunari kalos (καλός) deitzen 
zioten. Normalean, termino horri agathos (αγαθός), hau 
da, ona, lotzen zioten. Horrela, kalos kagathos adiera 
osatzen zuten. 
 
Elkarketa honetan argi ikus daiteke greziar pentsaeran 
eta artean, edertasuna ez zela soilik ezaugarri fisikoetan 
oinarritzen, baizik eta etikarekin eta moralarekin 
zerikusia zuten alderdiek ere garrantzi handia zutela. 
 
Guztiz ederra izateko, pertsonak baldintza jakin batzuk 
izan behar zituen: itxura bikaina izan behar zuen, 
osasuntsu egon behar zen, apaltasun eredu izan behar 
zuen, hiri-estatuak agindutako betebeharretan 
nabarmendu behar zen eta bizitzako alderdi guztietan, 
bai pertsonaletan, zein gizarte mailakoetan, oreka 
erakutsi behar zuen. 
 
Aro klasikoko eskultore guztiek, aurreko baldintza 
eredugarri guztiak arketipo baten laburbildu zituzten, 
zeinak arau konstante batzuk betetzen zituen:  
 

Gaztetasuna 
Biluztasuna 

Edertasun atletikoa 
Aurpegi idealizatua 

Sentimendu eza 
Proportzioa 

Oreka 
 

Platon 
Ca. K.a. 428-347. Greziar filosofoa. 
Sokratesen ikasle eta Aristotelesen irakasle. 
Bere ideiak elkarrizketa moduan idatzitako obra 
ezberdinetan daude jasota, zeinetan solaskide 
nagusia Sokrates den. 
Garai hartan puri-purian zeuden gai oro lantzeaz 
gain, bere filosofiak orduko gizartearekiko 
inplikazio zuzena izan zuen (Errepublika). 
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Kalos 
 Edertasunaz haraindian 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Alkamenes 
Diskoboloa 

K.a. V. mendea 

JARDUERA 
Hizkuntza 
Aurreko jardueran batutako sinonimo eta antonimoen 
zerrenda berriro azter ezazu. Greziarrek edertasunari 
buruz zuten iritziarekin bat datoz? Alderdi guztiak 
azaltzeko, kategoria berriren bat sortu behar dugu? Zein 
edo zeintzuk? 
 
JARDUERA 
Artea 
Aurrean duzun irudian eskultura greziarraren ezaugarri 
arketipikoak identifika eta erlaziona itzazu. Zehaztu 
bereizgarri bakoitzak artelanaren zein atali egiten dion 
erreferentzia. 
Ad. Gaztetasuna. Eskultura gizon gazte baten irudia da. 
 
Artea eta filosofia 
Aurretik landu dugunez, edertasuna kanpoko itxura 
dotorea baino gehiago zen. Aipatutako alderdi moralak 
eskulturaren ezaugarriren batekin erlaziona daitezke? 
Zelan irudika litezke apaltasuna edota neurritasuna 
bezalako dohainak eskultura baten? 
 
Ikasgelan greziar filosofiak eta arteak azaldutako 
edertasunaren kontzeptuari buruz eztabaida ezazu. 
Delfosko idazkiak gogoan izan. Gaur egungo 
edertasunaren kontzeptuarekin bat al dator? Zertan dira 
desberdinak?... 
 
JARDUERA 
Artea 
Aro Arkaikoaz geroztik, atleten edertasuna bera 
tipifikatu egin zen, garai ezberditan aldatuz joan ziren 
ezaugarri konstante batzuen arabera. 
Irudi hauei erreparatuz, saia zaitez greziar artearen garai 
ezberdinetan ezarri zen edertasun eredua identifikatzen. 
 

Garai arkaikoa K.a. V. mendea. K.a. IV. mendea Helenismoa 
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Kalos 
 Edertasunaz haraindian 

Biluztasuna 
 

 
 
 
 

Samotraciako Garaipena 
K.a. II mendea. 

Gorputz-enborreko oihal 
bustiek behealdean 

haizeak sortzen duen 
efektu dramatikoarekin 

bat egiten dute. 
. 

Aurretik esan bezala, eskultura grekoa antzinateko beste 
lanengandik bereiztu zuen ezaugarria biluztasuna izan 
zen. 
 
Nahiz eta erabilera etengabea izan, denbora luzean 
zehar biluztasuna arauturik egon zen, gizonezkoen 
gorputzetara mugatuz. K.a. IV.mendeaz geroztik bakarrik 
agertu ziren emakumezkoen biluziak. Hala ere, azken 
horiek kutsu lotsagarria izaten jarraitu zuten, eta 
gehienetan Afrodita irudikatzeko soilik erabili izan ziren. 
 
Ondorioz, emakumearen edertasunaren irudikapenak 
ildo ezberdinak segitu behar izan zituen. K.a. 
V.mendean, Fidias eskultoreak oihal bustien teknika 
erabiliz eman zion konponbidea arazoari. Horren bidez, 
jantzi bustiak gorputzari itsatsi egiten zitzaizkion eta ez 
zitzaion ikuslearen begiei ezer ezkutatzen.  

 
Hurrengo mendeetan, greziar eskultoreek teknika hau 
erabiltzen jarraitu zuten, batzuetan gorputz atal 
biluziekin konbinatuz eta kontraste plastiko handiko 
artelanak sortuz. 
 
JARDUERA 
Artea 
Ikerketa lan txikia egin eta adierazpen artistiko gisa 
emakumearen biluzia erabiltzen duten artisten eta 
hauen garaien adibideak bila itzazu. Biluzi hauek 
jainkosen irudiak dira edo hezur-haragizko 
emakumeenak? Garai ezberdinen arabera sailka itzazu 
eta aztertu noiz bihurtu zen ohikoa emakumeak biluzik 
irudikatzea. 

Fidias 
K.a. 490 – 431. Greziar 
eskultorea. 
Fidias Aro Klasikoko 
eskultore ospetsuena izan 
zen. Ezaguna da, batez ere, 
goretsiak izan diren bi 
eskultura handirengatik: 
Olinpiako Zeus eta Atenea 
Partenos; baita Atenasko 
Partenoiko dekorazio lanak 
zuzendu zituelako ere. 
 

Fidias 
Afrodita eta Dione 

Partenoiaren ekialdeko frontoia 
K.a. V.mendea 
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Kanona 
Oreka, simetria eta 

proportzioa 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Doríforo 
K.a. V. mendea 

 
Polikletok ezarritako 
ereduaren arabera, 

irudiak proportzio 
perfektuak izan zitzan, 

haren tamaina osoak 
buruak neurtzen zuena 

halako 7 izan behar zuen. 
 

Egiazta ezazu ea irudian 
artistak ezarritako araua 

betetzen den. 
 

Landu dugu jada mundu grekoan edertasunaren 
irudikapenak arau estetiko jakin batzuei jarraitu behar 
ziela. Horiez gain, arau matematiko batzuk ere hartu 
behar ziren kontutan. Denak konbinatuz, artistak 
artelanetan Naturaren perfekzioa islatzeko gai ziren.  
 
Jarraibide guzti horien multzoari kanon deitzen zitzaion 
eta bere baitan hartzen zituen oreka, simetria, 
proportzio eta konposizio kontzeptuak. 
 
Garai eta estilo bakoitzak eredu ezberdinak jarraitzen 
zituen, momentuko zaletasunekin batera aldatuz 
zihoazen-eta. Baina kanon kontzeptu horri eman zioten 
garrantziagatik, bi artista izan ziren gainontzekoengandik 
nabarmendu zirenak. Biek sortu zuten eskultura-eskola 
bana eta biek izan zituzten euren garaiaren ostean 
kanona bizirik mantendu zuten jarraitzaileak. 
 
Argosko Polikleto 
K.a. V.mendea 
Polikleto eskulturari buruzko liburu teoriko bat idatzi 
zuen lehen artista izan zen. Kanon izeneko lan horretan, 
naturaren eta proportzioaren arauekin bat zetorren 
eskultura perfektua sortzeko beharrezkoak ziren 
pausuak deskribatu zituen. 
 
Dirudienez, galdu egin zen eskuliburu horretan agertzen 
ziren teoriak Doriforo edo lantza eramailearen 
eskulturan irudikaturik utzi zituen. 
 
Polikleto baino lehen, eta ondoren 
Polikletok gorputzaren proportzioak beronen atalen 
arteko erlazioaren arabera ezarri zituen. Horrela, 
atzamarrak eskuarekiko proportzionalak izan behar 
ziren; eskuak besoarekiko; eta hurrenez hurren, 
gorputzeko gainontzeko atal guztiek elkarrekiko 
proportzionalak izan behar zuten. 
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Kanona 
Oreka, simetria eta 

proportzioa 
 
Proportzioa greziar 
artisten lanen gakoa da. 
Bazekiten proportzioa 
bera Naturan zetzala eta 
matematikan 1.6180… 
zenbakiaren bidez 
adierazten zen, zeinari 
beranduago φ (Fi) edo 
Urrezko Zenbakia izena 
jarri zitzaion. 
 
Zenbaki hau segmentu 
bat bi zati desberdinetan 
banatzean sortzen da. 
Orduan, A/B = B/C, non 
A segmentu osori 
dagokion, B zati 
luzeenari eta C zati 
laburrenari. 

 
 
         A 

Polikletoren ostean, K.a. IV.mendeko beste greziar 
artista batek, Lisipok, proportzio-sistemari itxura berria 
eman zion. Mende batzuk geroago, Errenazimentuko 
artistek, Platonek Sofista lanean deskribatu zuen giza-
gorputzaren irudia osatzeko modu berri hori 
berreskuratu zuten. 
Lisipok, atalen arteko proportzioez gain, atal horiek zelan 
hautematen ditugun ere izan zuen kontutan. 
Eskulturetan, adibidez, burua txikiagoa egiten zuen 
irudiari itxura lirainagoa emateko. 
 
JARDUERA 
Matematika  
Giza gorputza, naturako beste hainbat izakiren gorputzak 
bezala, Urrezko Zenbakia oinarritzat hartuz garatzen da. 
Bila ezazu zenbakia bera zeure gorputzean bertan, 
honako jarraibideak kontutan hartuz: 
A (segmentu osoa) = garaiera osoa, oinetatik bururaino 
B (banaketa nagusia) = oinetatik zilborrerainoko luzera 
C (banaketa txikia) = zilborretik bururainoko luzera 
 
Zatiketa hauek egin: A/B eta B/C. Emaitzak 1,6180 
zenbakira hurbiltzen diren egiazta ezazu. 
 
Kontutan izan kalkuluak egiterakoan unitate 
berdinekin aritu behar duzula beti, bai 
metroekin zein zentimetroekin. 
 
 

Atzerritarra.- Bereizten ditut, noski imitatzearen eta kopiatzearen arteak. Kopiatzea modeloaren 
proportzioak berregitea da, luzera, zabalera eta sakontasun berdinak emanez, eta gainera, irudiaren 
trazu bakoitzari dagokion kolorea ematea, imitazioa perfektua izan dadin. 
Teetetes.- Baina, ez al dira gauza bera egiten saiatzen objektu bat imitatu nahi duten guztiak? 
Atzerritarra.- Ez, behintzat, pinturaren eta eskulturaren alorrean maisulanak egiten dituztenak. Ondo 
dakizu zuk, irudikatzen dituzten irudi ederrei benetako proportzioak emango balizkiete, goialdeko atalak 
txikiegiak irudituko litzaizkiguke, eta behealdekoak, aldiz, handiegiak; zeren eta batzuk urrunetik ikusten 
baititugu eta beste batzuk hurbiletik. Horregatik, gaur eguneko artistek, Egia alde batera utzi barik, 
irudien proportzioak itxura kontutan hartuz kalkulatzen dituzte, eta ez errealitatearen arabera.. 

Platon. Sofista 
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Kanona 
Oreka, simetria eta 

proportzioa 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JARDUERA 
Matematika  
Irudikatu urrezko laukizuzen bat, honako pausuak 
jarraituz: 
-Karratu bat marraztu. 
-Aldeetako batean erdiko puntua bilatu. 
-Puntu horretatik aurreko angeluetako bateraino lerro 
bat marraztu. 
-Marraztu zirkulu bat, zeinak zentrua aldearen erdiko 
puntua eta erradioa aurreko pausuan marraztutako 
lerroa izango dituen. 
-Luzatu karratua zirkulua bere barruan geratu arte. 
Horrela, karratua urrezko laukizuzen bihurtuko duzu. 
Pausu honetatik aurrera, erraza da urrezko laukizuzen 
txikiagoak irudikatzea. Aldeetako batean karratu bat 
inskribatzen baduzu, gainerako beste azalerak urrezko 
laukizuzen bat osatuko du. 
 
JARDUERA 
Matematika 
Urrezko proportzioak berezkoak dira naturan eta, 
perfekzioa irudikatzeko helburuz, historian zehar 
artelanetan eskema moduan erabili izan dira.  
Aurreko jarduerako laukizuzena oinarritzat hartuz, 
irudika itzazu beste hiru urrezko laukizuzen bere 
barruan. Lerro batez lotu itzazu aurkakoak diren 
angeluak eta urrezko espiral bat osatuko duzu. 
Beha ezazu espirala eta naturan aurki daitezkeen forma 
ezberdinekin erlaziona ezazu. 
 
JARDUERA 
Marrazketa 
Laukizuzena eta ondoan dituen neurriak oinarritzat 
hartuz, irudika ezazu aurpegi bat. Laukizuzenak 
aurpegiaren inguruaren markotzat balio du, luzera eta 
zabalera zehazten baitizkigu. 
Goiko lerroa begien altuerari dagokio eta muturrek begi-
ninien kokapena adierazten dute. 
Erdiko lerroak sudurraren behealdearen zabalera eta 
kokapena seinalatzen ditu.Beheko lerroak ahoren 
kokapena eta zabalera zehazten ditu. 
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Arete 
Bikaintasunaren bilaketa 

 
Aristoteles.  

Nikomakori Etika 
 
 “ Bada, bertutea 
borondatezko ohitura 
da, zeina gure kasuan 
arrazoiak ematen dion 
balioan datza, gizon 
zentzudun batek ematen 
dion balioan; eta 
gehigizkoa delako bata, 
gabeziagatik bestea, 
txarrak diren bi 
muturren arteko 
erdigune kaxkarra da; 
halaber, bai afektuei zein 
ekintzei dagokienez, 
batzuk faltan eta beste 
batzuk gehiegi dira; 
baina bertuteak erdiko 
neurria aurkitu eta 
aukeratzen du.” 
 

Garapen osoa lortzeko, banakoaren ahalmenari etekin 
handiena ateratzeko eta norberarekiko eta 
ingurukoekiko gizabanakoak dituen asmoak betetzeko 
bizitzea, horrela defini liteke arete termino grekoa: 
Bikaintasuna. 
 
Homerok hitz hau erabili zuen bere poema epikoetako 
heroiei buruz mintzatzeko. Horiek guztiek gainontzeko 
gizakiengandik bereizten zituzten giza-gaitasunei ematen 
zieten lehentasuna: indarra, ausardia, buru-argitasuna… 
Ezaugarri hauek bilatutako xedea lortzen laguntzen 
zieten. 
 
Homerok eta greziar munduak gizakiaren garrantzian 
jarri zuten arreta. Gizakia gauza ororen neurria da. 
 
Gerra eta poliseko bizitza publikoa aretea lantzeko modu 
ohikoenak izan ziren. Hala ere, Grezian bikaintasuna 
bilatzeko beste bide bat gailendu zen, Joko 
Panhelenikoak, alegia, eta hauen artean Olinpiakoak. 
 
JARDUERA 
Historia 
Antzinako Joko Olinpikoei buruzko ikerketa egin eta 
honako fitxa bete ezazu: 
 
Non ospatu ziren  
Zein urtarotan  
Zenbatero ospatu ziren  
Noren omenez  
Diziplina nagusiak  
Pentatloiaren diziplinak  
 
Pentatloiaren diziplina ezberdinak irudikatuta agertzen 
diren artelan ezberdinak aurki itzazu. 

Aristoteles 
K.a. 384 – 322 
Greziar filosofoa. 
Platonen ikaslea eta 
Alexandro Handiaren irakasle 
izateaz gain, Aristotelesek 
mendebaldeko 
pentsamenduaren historian 
eragin handiena izan duen 
Antzinaroko filosofoa da. 
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Arete 
Bikaintasunaren bilaketa 

 
Ohar historikoak 
 
K.a. V.mendea bakarrik 
kontutan hartuz, Atenas 
lau gatazka handitan 
egon zen murgilduta: 
pertsiarren aurkako 
Mediar Gerra bietan eta 
Espartaren kontrako 
Peloponesoko Gerretan. 
 
Hala eta guztiz ere, 
Esparta izan ezik, 
gainontzeko beste 
polisek ez zuten armada 
profesionalik eta 
hiritarrak beharrizanen 
arabera hartzen zituzten. 

 
Homero 

K.a. II mendea 

Antzinako Joko Panehelikoak mundu grekoaren funtsa 
zen hobekuntza konstantearen bilaketaren adierazpen 
perfektuena izan ziren eta, horrekin batera, armadarako 
prestatzeko ere balio izan zuten. 
 
Sasoian egotea behar-beharrezkoa zen greziarrentzat. 
Polisen arteko borrokak eguneroko arazo ziren mundu 
hartan, armada oso garrantzitsua zen. Eta horren 
beharrizanak asetzeko prestakuntza militarra, hiritarrek 
polisarekin zuten konpromiso pertsonala zen.  Esparta 
izan zen salbuespen bakarra, bertan prestakuntza 
militarra Estatuaren aginduz jasotzen zelako. 
 
JARDUERA 
Historia 
Pentatloia osatzen zuten probak zertan zetzaten aztertu 
eta armadaren funtzionamendurako zergatik izan 
zitezkeen baliagarri adieraz ezazu. Zergatik proba hauek 
eta ez beste batzuk? Zertan izan zitekeen lagungarri, 
zehatz-mehatz, horietariko bakoitza? 
 
Bost proba hauetaz gain, Joko Panhelenikoetan 
armadarekin erlazio zuzena zuen seigarren bat egoten 
zen, hoplitodromosa (hoplita= infanteriako soldadu; 
dromos=lasterketa, etorbide). Lehiakideek iraupen-
lasteketa bat egiten zuten, hato guztiak gainean 
zituztela: zango-babesak, halakreta, kaskoa eta ezkutua. 
Elementu guzti hauek brotzez eginak izaten ziren eta, 
denek batera, 30 kilogramoko pisua izaten zuten gutxi 
gorabehera. Hortaz, proba egiteko indar fisikoa eta 
iraupenerako gaitasuna beharrezkoak ziren. 
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Parisen Epaiketa 
Boterea, guda eta 

maitasuna 

t 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izenbakoa florentinoa 

Parsien Epaiketa 

Parisen Epaiketa greziar mitologiako kontakizun 
famatuenetako bat da. Historiako lehenengo edertasun-
lehiaketa dela esan liteke, baina istorioaren ondorioak ez 
dira soilik lehia bakunera mugatzen. 
 
Hasteko, Troiako Gerra epaiketa horren ondorio zuzena 
izan zen. Horretaz gain, europear pentsamolde 
filosofikoaren eta erlijiosoaren funtsak biltzen ditu, 
gizakiari errealizatzeko hiru bide proposatzen dizkio-eta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erdi Aroaz geroztik, Parisen Epaiketa moralari lotutako 
alegoria bihurtu da eta historian zehar, garaian garaiko 
pentsaeretara moldatuz,  behin eta berriro interpretatu 
egin da. 
 
JARDUERA 
Historia 
Bai Erdi Aroan, zein mundu modernoan, gizakiak hiru 
bizibide identifikatu izan ditu: bizitza aktiboa, 
kontenplaziozko bizitza eta plazerrezko bizitza. 
Saia zaitez pasarteko jainkosak (Hera, Atenea eta 
Afrodita) dagokien bizibidearekin identifikatzen, 
bakoitzak Olinpiako pantenoian izan zuen rola 
deskribatuz. 

Arrazoi bat dela edo bestea1, Erisek ederrenarentzako saria den sagarra2 Heraren, Atenearen eta 
Afroditaren artean botatzen du, eta Zeusek Hermesi hirurak Idara eraman ditzala agintzen dio, Alexandrok3 
epai ditzan. Hiru jainkosek gazteari opariak eskainiko dizkiotela hitzematen dute: Herak, aukeratua 
izatekotan, subiranotasun osoa; Ateneak4 gerra guztien garaipena; eta Afroditak Helenarekin ezkontzea. 
Alexandrok Afrodita aukeratzen du eta Fereklok eraikitako itsasontzian Espartara abiatzen da. 

Apolodoro. Liburutegi Mitologikoa. 
Epitome, 3,2 

1 Erisek Tetis eta Peleoren ezkontzara ez dutelako gonbidatu botatzen du sagarra. 
2 Erisek botatako urrezko sagarrak idazki bat du: ederrenarentzat. 
3 Alexandro Parisi ematen zaion izena da. 
4 Beste informazio-iturri batzuen arabera, Ateneak, jakituriaren jainkosa ere badenez, Parisi garaipenaz 
gain jakintza osoa eskaintzen dio. 
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 Parisen Epaiketa 
Boterea, guda eta 

maitasuna 
 

 
Agnolo Brozino 

Lorenzo el Magnífico 

JARDUERA 
Historia 
Errenazimentuko testu baten Lorentzo Medicikoa, 
Handia izenaz ezaguna eta garai horretako gobernari 
garrantzitsuenetako bat izan zena, goresten da hiru 
bizibideak bere bizitzara egokitzeko gai izan zelako. 
Pertsonaia honi buruz iker ezazu.  Zure iritziz, bere 
bizitzako zein alderdi etorriko litzateke bat bizibideetako 
bakoitzarekin? Zergatik erlazionatuko zenuke bizitza 
aktiboarekin? Eta kontenplaziozko bizitzarekin? Eta 
zentzumenen pasioenarekin? 
 
JARDUERA 
Artea 
1938an, P.P. Rubens-ek Parisen Epaiketaren bertsio bat 
margotu zuen. 
Koadroaren deskribapen zehatza egin ezazu, agertzen 
diren pertsonaia guztiak identifikatuz eta bakoitza 
margolanean agertzen den eta dagokion ikurrarekin 
erlazionatuz. 
 
ACTIVIDAD 
Arte 
Rubens pintó diferentes versiones del tema. Investiga 
sobre el autor. ¿Cuántas veces llegó a pintar el Juicio? 
¿En cuántos formatos diferentes? ¿En qué Museos se 
conservan? 
 
JARDUERA 
Artea 
Rubens-ek gai honi buruzko bertsio ezberdinak margotu 
zituen. Autoreari buruz iker ezazu. Zenbat aldiz margotu 
zuen Epaiketa? Zenbat formatu ezberdinetan? Zein 
museotan gordetzen dira? 
Bere artelanen irudiei erreparatuz, jakingo al zenuke 
istorioaren zein uneri dagozkien (jainkosak Parisengana 
heltzen direnean; jainkosa bakoitzak opariak eskaintzen 
dizkion unea; Parisen hausnarketa prozesua; erabakiaren 
unea) ? 



Diskobolo 
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Fitxak 
 
Alkamenes 
K.a. V.mendea 
 
Aro Klasikoko eskultore 
grekoa. Fidiasen ikaslea. 
 
Plinio Zaharrak garai 
hartako eskultore 
garrantzitsuenen artean 
aipatu zuen eta 
brontzea, marmola, bolia 
eta urrea landu zituela 
idatzi zuen. 
 
Dirudienez, Alkamenes 
Hekate jainkosa hiru 
gorputzekin agertzen 
den eskultura motaren 
sortzailea izan zen. 
 
Garaiko beste artista 
batzuk bezala, jainko-
jainkosen eta atleten 
irudiak egiten 
espezializatu zen. 

Lanarekin erlazionatutako oinarrizko kontzeptuak 
 
Atleten biluzien irudikapena 
Geldi dagoen gorputzaren mugimenduaren azterketa 
Anatomian eta aurpegian idealizatutako naturalismoa 
Atletismoa: disko-jaurtiketa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Brontzezko jatorrizko grekoa galdu egin da. 
Alkamenesen jatorrizkoa oinarritzat hartuz egindako erromatar kopia garrantzitsuenak leku 
hauetan daude: 
 
Musei Vaticani. Erroma 
British Museum. Londres 



Diadumeno 
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Fitxak 
 
Polikleto 
K.a. V.mendea 
 
Argosen jaioa. Aro 
Klasikoko greziar 
eskultorea. 
 
Polikleto Antzinaroko 
lehen eskultura-
eskuliburua idazteagatik 
da ospetsua. Kanon izena 
zuen eta bertan arlo 
horretan zituen bi kezkak 
batu zituen: 
o Bere obretan erabili 

ahal izango zuen 
proportzio-sistema 
baten sorkuntza. 

o Irudiek mugimendua 
adierazi gabe, 
contrapostoa 
aplikatu ahal izatea. 

 
Askoren iritziz, Doriforo 
lana, Kanonaren 
aplikazio praktikoa da. 

Lanarekin erlazionatutako oinarrizko kontzeptuak 
 
Atleten biluzien irudikapena 
Contrapostoaren azterketa 
Proportzioen azterketa 
7 buruen kanona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brontzezko jatorrizko grekoa galdu egin da. 
Polikletoren jatorrizkoa oinarritzat hartuz egindako erromatar kopia garrantzitsuenak leku 
hauetan daude: 
Arkeoligia Museo Nazionala. Atenas 
British Museum. Londres 
Pradoko Museo Nazionala. Madril 
 



Hilzorian dagoen gerlaria 
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Fitxak 
 
 
Afaiaren tenplua 
K.a. V.mendearen 
hasiera 
. 
 
Egina uhartean kokatuta 
dagoen Afaiaren omenez 
eraikitako tenplua, 
greziar artearen garapen 
orokorra ulertzeko 
funtsezko obra da. Bi 
frontoiei erreparatuz, 
K.a. V.mendearen 
erdialdean forma 
arkaikoetatik 
klasikoetara eman zen 
iragaitea azter dezakegu. 
 

 

Lanarekin erlazionatutako oinarrizko kontzeptuak 
 
Arkaikotik klasikora iragaitea 
Idealizatutako naturalismo klasikorako garapena 
Irudiak marko arkitektonikora egokitzea 
Greziar eskulturaren kolorea 
 
Tenpluko frontoietako eskulturek garai bateko 
polikromiaren aztarnak dituzte. Ezaugarri berezi honek 
frontoietako eskultura batzuen dekorazioa 
berreskuratzea ahalbidetu du. 
 
Antzinateko eskulturen marmol zuriez gozatzen ohituta 
gauden arren, bai greziarrek zein erromatarrek kolore 
biziz margotzen zituzten. Gainera, frontoietako eskultura 
askok batez ere brontzez, baina baita beste material 
batzuez ere, egindako elementu gehigarriak izaten 
zituzten (ezpatak, ezkutuak...). 
 
 
 
 
 
Afaiaren Tenpluko ekialdeko eta mendebaldeko 
frontoietako irudiak. 

Jatorrizko eskultura Munich Glyptotek-en dago. 
 



Cnidoko Afrodita 
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Fitxak 
 

Praxiteles 
K.a. IV.mendea 
 
Atenasen jaioa. Aro 
Klasikoko bukaerako 
eskultore grekoa. 
 
Praxiteles 
sentsualitatearen 
eskultorea da. Atleten 
irudietan baino gehiago, 
jainko-jainkosei buruzko 
gaietan espezializatu 
zen. 
 
Bere eskulturek duten 
ezaugarri 
esanguratsuena 
gorputzen “s” itxura da. 
 
Cnidoko Afrodita, 
ziurtasun osoz berea 
dela baiezta daitekeen 
bakarra, eskultorearen 
artelan ospetsuenetako 
bat da. 

Lanarekin erlazionatutako oinarrizko kontzeptuak 
 
Klasikotik helenistikora iragaitea 
“S” itxurako konposizioa: praxiteletar kurba 
Kanon luzanga 
Sentsualitatearen irudikapena 
 

Marmolezko jatorrizko grekoa galdu egin da. 
Praxitelesen jatorrizkoa oinarritzat hartuz egindako erromatar kopia garrantzitsuenak leku 
hauetan daude: 
Musei Vaticani. Erroma (Venus Colonna) 
Munich Glytotek. Munich (Afrodita Braschi) 
 



Apoxiomeno 

 18 

Fitxak 
 

Lisipo 
K.a. IV.mendea 
 
Sicionen jaioa. 
Helenismoaren 
aintzindaria izan zen 
eskultore grekoa. 
 
Polikletoren bideari 
jarraituz, teoria 
eskultorikoa landu zuen, 
garai berrira egokituz. 
 
Bere obrei proportzioen 
ilusio optikoa erantsi 
zien eta Polikletoren 
kanona 8 burutaraino 
luzatu zuen. 
 
Bere obrak izandako 
bilakaerak estilo 
helenistiko berriari bidea 
zabaldu zion. 
 
Lisipo Alexando 
Handiaren gorteko 
eskultorea izan zen. 

Lanarekin erlazionatutako oinarrizko kontzeptuak 
 
Helenismoaren aintzindaria 
8 buruen kanona 
Ilusionismo optikoa 
Ikuspegiak ugaritzea 
 
 

Brontzezko jatorrizko grekoa galdu egin da. 
Lisiporen jatorrizkoa oinarritzat hartuz egindako erromatar kopia garrantzitsuena Erromako 
Musei Vaticani-n dago. 
 



Miloko Venus 
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Fitxak 
 

Erromatar merkatua 
K.a. I.mendea 
 
Miloko Venusa, izenak 
adierazten duen bezala, 
Milo greziar uhartean 
aurkitu zen. Aro 
Helenistikoan erromatar 
merkatuari zuzendutako 
produkzioaren adibide 
argia da. 
 
Mota honetako 
eskulturak ezaugarri 
helenistikoak (espiral 
itxurako gorputzaren  
bihurdura) K.a. 
V.mendeko Atenasko 
klasizismoaren 
ezaugarriekin 
(aurpegiaren 
idealizazioa) 
nahasteagatik bereizten 
dira. 
 

Lanarekin erlazionatutako oinarrizko kontzeptuak 
 
Erromatar merkaturako produkzio helenistikoa 
Ezaugarri klasikoen eta helenistikoen konbinazioa  
Gainazal ezberdinetan nabarmendutako aldeak  
Espiral itxurako konposizioa 
 

Marmolezko jatorrizko grekoa Parisko Musée du Louvre-n dago. 
 



Belvedereko Apolo 
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Fitxak 
 

Leokares 
K.a. IV.mendea 
 
Atenasen jaioa. 
 
Leokares, K.a. 
IV.mendeko eskultoreen 
artean, ezezagun handia 
da. 
 
Antzinako informazio-
iturriei esker, Skopas eta 
Lisiporekin lan egin zuela 
dakugu. Ez hori bakarrik, 
Mazedoniako Filipo II.ak 
gortean boliz eta urrez 
erretratu ezberdinak 
egiteko kontratatu zuen, 
zeinak Olinpiako 
Filipeion tenpluan ezarri 
ziren. 
 
Testu batzuen arabera, 
Halikarnasoko 
Mausoleoko apainketa 
lanetan parte hartu 
zuen. 

Lanarekin erlazionatutako oinarrizko kontzeptuak 
 
Errenazimentuko eta Neoklasizismoko edertasunaren 
paradigma 
X itxurako konposizioa 
Ekintzaren irudikapena 
Ikuspegi ezberdinen ugaritzea 

Brontzezko jatorrizko grekoa galdu egin da. 
Leokaresek egindako jatorrizkoa oinarritzat hartuz egindako erromatar kopia garrantzitsuena 
Erromako Musei Vaticani-n dago 



 

 

 


