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Uretara jaurti eta gero, uharak ditu eragin; 
lurrera jaurti eta gero, ez du zirkinik ere egin. Zer da?

m a n t a n g o r r i
Erantzuna: harria.      

Asmakizunaren jatorria: Nik papaita, zuk papaita (Igarkizunak, olerkizunak eta igarkilimak) Xabier Olaso (Pamiela).
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Eduardo Txillida,
hutsunearen arkitektoa
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Zorion agurrak argitaratu ahal izateko,
gogoan izan mezuak astearte arratsaldea
baino lehen jaso behar ditugula. Asteartetik
aurrera jasotzen diren mezu guztiak hurrengo
asteko zenbakian argitaratuko ditugu.

ZOZKETA

Kaixo, MANTANGORRIren zaleok! Zer

moduz zaudete? Azken bi

asteetan Pirritx,
Porrotx eta
Marimototsen Kuikui cd-
liburuaren zozketarako
bidali dituzuen
marrazkiak jaso eta
jaso ibili gara. Mila esker parte
hartu duzuen guztioi, artista

hutsak zaretela berretsi dugu!

Bost ale genituenez, hona hemen

irabazleen izenak:

• Aitor Axpe

• Aiur Olaizola

• Jare Azurmendi

• Markel Azpilikueta

• Oinatz Juanena

Zorionak irabazleei, eta segi fin,

MANTANGORRI irakurtzen!

Jare Azurmendi

Oinatz Juanena

Aitor Axpe

Markel Azpilikueta

Aiur Olaizola

Zorionak, Hegoa! 3 urte handi, pottotto, 3
urte handi, eskuz esku bizitza partekatzen. Eta

zenbat abentura bizitzeke. Maite zaitugu, bihotza!

Ama, aita, Amets, Larraitz, eta aitona-

amonen partetik, muxu handi bat!

ZORION AGURRAK



MUNDUARI ADI EDUARDO TXILLIDA
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Eduardo Txillida euskal eskul-
tore bat izan zen. Donostian
jaio zen, eta handik mundura
zabaldu zuen bere artea. Me-
talezko eskulturak egiteaga-
tik izan zen ezaguna, batik
bat. Madrilen hasi zen ma-
rrazkiak egiten, arkitektura
ikasteari ekin zionean. Gero,
Parisera jo, eta eskulturagin-
tzan hasi zen; han egin zituen
bere lehen eskultura figurati-
boak, hots, errealitateko ob-
jektuak irudikatzen dituzte-
nak. Euskal Herrira itzuli zene-
an, eskultura abstraktuak
egiten ere hasi zen. 

1.  NOR
IZAN ZEN
TXILLIDA?

Bere burua definitzeko,
zuhaitz baten metafora era-
biltzen zuen Txillidak: erroak
Euskal Herrian eta besoak
mundura zabalduta zeuzkala
zioen. Hutsunearen arkitek-
toa deitzen zioten, espazio-
ak sortzen zituelako bere es-
kulturekin. Nausica Sanchez
Txillida Lekuko Ikerketa eta
Hezkuntza arduradunaren
arabera, artelan «oso bere-
ziak» egiten zituen: «Hainbat
berrikuntza eraman zituen
arte mundura; ezezagunaren
bila joaten zen beti». Egin ga-
be zegoena egin nahi zuen;
mugak apurtu, eskulturaren
mugak barne. 

2.
ZERGATIK
IZAN ZEN
EZAGUNA?
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Mundura zabalik
zegoen zuhaitza
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3. ZEIN ZIREN

HAREN OBREN

EZAUGARRIAK?

Txillidaren obra ezaugarritzen duten
elementuak materia eta espazioa dira.
Beti elkarrizketan erabiltzen zituen:
«Harentzat, eskulturak egitea musika
konposatzea bezalakoa zen; musika
egiteko orduan soinua eta isiltasuna
behar diren bezala, eskultura bat egite-
ko materia eta espazioa behar direla
pentsatzen zuen», azaldu du Sanche-
zek. Formak egitean, berriz, natura
zuen inspirazio iturri: hostoen forma
eta olatuen forma, adibidez. Eskultura
bakoitzak esanahi bat zeukan haren-
tzat; sarri tolerantzia,
askatasuna edo
bakea bezalako
giza balioekin
lotzen zituen,
eta obrak
hala izenda-
tu.

4.

ZEIN MATERIAL

ERABILI ZITUEN?

Parisen egindako eskulturak igeltsuz-
koak ziren, baina, Euskal Herrira itzuli
zenean, burdina erabiltzen hasi zen.
Eskulturak kanpoan jartzeko, ordea,
burdina ez zen material egokia, her-
doildu egiten delako. Beraz, altzairu
berezi bat erabiltzen hasi zen: Corten
altzairua. Kanpoan jar zitezkeen ho-
riek, eta kolorez aldatzen ziren den-
borarekin. Material biziak gustatzen
zitzaizkion, eta harria, papera, porlana
eta egurra ere erabili zituen.

‘GURE AITAREN ETXEA’. Gernikan dago (Bizkaia), Ba-
tzar Etxetik oso gertu. Eskultura erraldoi bat da, eta euskal
foruak babesteko toki gisa irudikatu zuen.

‘TOLERANTZ

Espainia), eta b
ten dio Inkisizi

EKITALDIAK

Gaur

11:00etan: Familientzako ze-
ramika lantegia, Aitor Ruiz de
Egino eskultoreak gidatuta. Txi-
llidak eta Tapiesek erabilitako
chamota lurrarekin esperimen-
tatzeko aukera izango dute par-
te hartzaileek.

Abenduak 18

11:00etan: Artista liburuei
buruzko lantegia, Andrea Escar-
got artista eta ilustratzailearen
eskutik.

Berez eskuina izan arren, ezker
eskuarekin marraztea erabaki
zuen Txillidak, ezkerreko eskua
kontrolatzeko gai izan nahi
baitzuen. Esaten zuen

eskuineko eskua burua baino
azkarrago joaten zela.

BA AL DAKIZU?
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‘HAIZEAREN ORRAZIA’.Donostian dago, eta eskul-
torearen obrarik famatuena da. Itsasoari begira dago,
eta artistaren gai nagusiak uztartzen ditu: artea eta
natura. Obrak naturarekin elkarrizketa bultzatzen du,
itsasoarekin, mendiarekin eta hiriarekin. 

Realeko atezaina izan
zen Txillida 1940an,
bigarren mailan, aita

klubeko presidente zela.
Hamalau partidaren
ostean, ordea, futbola
utzi zuen, lesio bat 

zela medio.

BA AL DAKIZU?

6. ZER DA

TXILLIDA LEKU?

Eskulturen artean lasai ibiltzeko leku
bat sortzea zuen amets Txillidak, baso
baten moduko zerbait; 2000. urtean
bete egin zuen ametsa, Txillida Leku
museoa sortuta. Artea eta natura
uztartzen dituen leku bat da, eta Her-
nanin dago. XVI. mendeko Zabalaga
baserriak eta ondoko zelaiek osatzen
dute. Baserria eskultura bat balitz
bezala zaharberritu zuen eskultoreak,
barrutik hustu eta espazioa eta argia
sortzeko xedez. Baserriaren barruan
daude obra batzuk, eta kanpoan beste
batzuk. Azken horiek altzairuz eta gra-
nitoz egindakoak dira, material iraunko-
rrak direlako. Orain, Antoni Tapies
eskultore kataluniarraren eskultura
handiekin osatutako erakusketa bat
ikusgai daukate baserrian. Txillidaren
lagun mina izan zen Tapies.

Zer egin daiteke haurrekin
Txillida Lekun?

Museoa bisitatzeko eta kanpoaldeko es-
kulturen artean ibiltzeko aukera dago.
Horren gain, museoaren sarreran jolas
eta asmakizun batzuk eskuratzeko au-
kera dago, haurrek museoa modu dina-
mikoan ezagutu dezaten. Horrez gain,
eskolentzako bisitak eta familientzako
lantegiak ere antolatzen dituzte.

ZIARI MONUMENTUA’. Sevillan dago (Andaluzia,
 besarkada erraldoi bat irudikatzen du. Bizkarra ema-
oaren epaiketak egindako lekuari.

‘BERLIN’. Alemanian dago, Berlingo Kantzilertzaren au-
rrean. Alemaniaren bateratzea omentzeko sortu zuen
Txillidak. Bi eskulturak elkarrizketan daude.

Eskultura ugari ez ezik,
hainbat logo ere sortu
zituen Txillidak, enkarguz.
Euskal Herriko
Unibertsitatea sortzear
zenean, adibidez, hark
egin zuen logoa; oraindik
ere hori erabiltzen da.
Amnistiaren aldeko ikurra 
ere hark 
egina da.

BA AL DAKIZU?

EHUko logoa

Amnistiaren

aldeko logoa

5. ZEIN DIRA HAREN

OBRARIK EZAGUNENAK?

JUAN HERRERO / EFE
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DENBORA-PASAK 2.
Bikiak. Ainhoa Donostiara
joan da egun-pasa, eta
Haizearen orrazia bisitatu du.
Hainbat argazki atera ditu, eta
horietako bi bakarrik dira
berdin-berdinak. Asmatuko
al duzu zein diren?

1. 
Apaindu
marrazkia.
Mikelek, Txillidaren
argazki bat hartu, eta marraztu egin du,
baina ez du margotzeko astirik izan.
Koloretako irudia eredu
hartuta, marraztu 
zuri-beltzekoa. 

A B

C D

E
F

G H
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Erantzuna: 2.-B eta C berdinak dira.

‘Ez dakit marrazten’
Zeure buruari behin baino gehiagotan
esango zenion, beharbada, «…. ez dakit
marrazten!». Horixe bera gertatzen
zaio istorio honetako protagonistari.
Hartu arkatza eskuan eta hasi jolase-
an… ikusiko duzu zer gertatzen den!  

Eider Eibar
Argitaletxea: Elkar

‘Koloreen jokoa’ 
Bi hartz panda gogokoen dituzten
koloreak izendatzera jolasten ari
dira, eta, nahastuz gero, kolore
berriak sortzen direla konturatuko
dira. Koloreak ikasi eta ikuspegi
espaziala garatzeko ipuin bat da,
letra larriz idatzita.

Anne Isabelle Le Touze
Argitaletxea: Ikasmina

‘Egiaren begiak’ 
Rotia eta Rensu, haurrentzako
ipuinen bilduma bat da,
adiskidetasunaren balioan
oinarritua .Rotia oso lagun berezia
duen neskato bat da: Rensu
izeneko herensugea, eta haren
gainean mundu berriak ezagutuko
ditu. Bilduma osatzen duten zazpi

liburuetan, maitasuna, errespetua, zintzotasuna, zaintza,
jeloskortasuna, borrokak, komunikazioa, irudimena eta
antzeko balioak izango dira haurren buruan jaiotako istorioen
haria, eta adinekoek ikusten duten baino haratago ikusteko
gai izango dira.

Bakarne Atxukarro eta Izaskun Zubialde
Argitaletxea: Erein

‘Galdu samar’ 
Ui! ui! Hontz Txiki habiatik erori da.
Galdu egin da eta ez du ama
aurkitzen. Kattagorrik lagunduko
dio. Lortuko al du Hontz Txikik 
bere habiara itzultzea?

Chris Haughton
Argitaletxea: Nubeocho

AZOKA

B T D L E G R A M A
Z H E R N A N I S G
Z U R T P T S N Z S
A T X I L L I D A E
E S A A E L D E U N
N I M G K E L B I T
A E S K U L T U R A
R A O R F A I R B T
G L P R F Z I D E E
F I A I X T J I T Z
T A L U Y U E N O A
D O R R A Z I A R I
S A G I C M E I D N
U G Z A B A L A G A
N U B C X A L O U I

Txillida

leku

eskultura

burdina

atezaina

orrazia

Hernani

Zabalaga

Hizki salda.
Maider sorginak zortzi
hitz sartu ditu lapikoan,

eta hizki guztiak nahasi ditu. 
Aurki itzazu!

3. 
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AMAREN BILA 

U
ntxi Txikiren eskaria en-
tzun bezain laster, bes-
te hitz erdirik esan gabe
eta pinubola atzean

utzita, ziztu bizian abiatu zen Ba-
sakatua. Inguruko zuhaitzetatik
zazpi hosto erori ondoren buelta-
tu zen, baina ez zekarren Untxi
Ama berarekin. 

–Basoa zeharkatu dut, eta ez
dago zure amaren arrastorik, Un-
txi Txiki. 

–Adarretatik, airetik eta lur gai-
netik begiratu dugu –esan zuen
Hontzak, pentsakor, esnatzen
hasi balitz bezala–; lurpetik begi-
ratzea falta zaigu. 

–Goazen, ba, Satorrarengana! 

Untxi Txiki, Kattagorri bibote-
ttentte, Hontz lotia eta Basaka-
tu otzana, laurak batera abiatu
ziren Satorraren bila. 

–Irakurle amorratua da Sator-
txu. 

–Inork enbarazurik ez egiteko
lurpean egoten da beti, irakur-
tzen. 

–Hainbeste irakurrita, ikus-
mena gastatu zaio. 

Hori dena kontatu zioten Un-
txi Txikiri, sator-zulo bakoitzean
begiratzen zuten bitartean. 

–Satortxu? –egiten zuten oihu,
zulo bakoitzean burua sartuz–.
Hor al zaude? 

Halako batean, zulo batetik be-

taurreko handi batzuk zerama-
tzan sator txiki bat atera zen. 

–Zer nahi duzue? Beti enbara-
zuan! Irakurtzen ari nintzen! 

Testua: Alaine Agirre Marrazkia: Kaiet Bengoetxea

sei

Bi aste barru jarraituko du... 


