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GAZTETXOEN ASTEKARIA  994. ZENBAKIA  LARUNBATA, 2022KO APIRILAREN 30A

Arian-arian gelditu gabe,
harik eta ene jantziaz zurea jantzi arte. Zer ote?

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

Asmakizunaren jatorria: Nik papaita, zuk papaita (Igarkizunak, olerkizunak eta igarkilimak) Xabier Olaso (Pamiela).

AN
NE

 B
AS

KA
RA

N

Balentziaga josten
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Apirilaren 27an, gure neskatxak

13 urte beteko zituen.

Zorionak, Irati! Aunitz urtez!

Aitona, osaba Oier, amatxi

eta beste guztien partez,

muxuak. 

Joan den apirilaren 15ean, Balea GelakoHodei Etxeberriaren urtebetetzea

izan zen. Oporretan zegoen arren, ikastolan ederki ospatu genuen, Hodeik gosari goxo-

goxoa ekarri zigun, eta guk eskulan polit batzuk egin genizkion. Urtebetetze errituala ere

egin genuen; hementxe argazki bat. Aunitz urtez, Hodei!!!

Zorionak, Markel! Segi beti

bezain jatorra izaten eta

alaitasuna zabaltzen. Infinitu

maite zaitugu.

Zorionak, Eki! 7 urte. Ondo-ondo pasa zure

eguna, eta muxuak etxekoen partez. Elene,

Maule, aitatxo eta amatxo.

Apirilaren 28an, 7 urte. Mila

zorion eta muxu Martin!

Zorionak, Ani! 9 urte bete dituzu

jada. Handitzen handitzen… segi

horrela bizitzaz gozatzen, zure

ametsak bete daitezen. Muxu pilo

bat familiaren partetik.
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ZORiON AGURRAK

Zorionak, Irati, zure 14.

urtebetetzean. Egun polita

eta alaia izan, zure aita

Landerren, ama Anaren,

anaia Endikaren, Lucia

eta Eder lehengusuen,

Karlos eta Luis aititen,

Enkarna amamaren eta

beste senideen

partetik!



MUNDUARI ADI Cristobal Balentziaga
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Jostunaren josturak
50 urte bete dira
martxoan Cristobal
Balentziaga jostun 
eta moda
diseinatzaile
getariarra hil zenetik.
Goi joskintzaren
sortzailea izan zen
Balentziaga, mundu
guztian ezagun egin
zen haren jarduna,
eta sekulako eragina
izan du ondorengo
diseinatzaileengan.

NOR
IZAN ZEN?

Jostuna eta moda diseinatzai-
lea izan zen Balentziaga, eta hori
da, hain zuzen ere, gehienek
onartzen dioten meritua: mo-
dan eta diseinuan munduko
erreferente izateaz gain, jostu-
na ere bazela Balentziaga. Baka-
rrenetakoa zela arropa baten
prozesua hasieratik amaierara
eramaten zekiena. «Balentziaga
da gure artean dagoen beneta-
ko coutier [jostun] bakarra»,
esan zuen hari buruz Coco Cha-
nel diseinatzaile ezagunak. Jos-
kintzari buruz zuen ezagutzari
esker ematen zion Balentziagak
horrenbesteko garrantzia oiha-
len kalitateari.

1.
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MUNDUARI ADI   Cristobal Balentziaga       Getariako jost

NOLAKO
HAURTZAROA
IZAN ZUEN?

Getarian (Gipuzkoa) jaio zen, 1895ean,
eta Xabian (Herrialde Katalanak) hil
zen, 1972an. Arrantzalea zen Cristoba-
len aita Jose Balentziaga, eta jostuna
zuen ama, Martina Eizagirre. Bost anai-
arreba izan ziren —hiru neska eta bi
mutil—, eta Cristobal izan zen boste-
tan gazteena. Hain zuzen, oso gaztea
zela hil zitzaion aita, eta ama izan zuen
erreferente eta lagun-
tzaile. Izan ere, Ba-
lentziagak txikita-
tik izan zuen bere
ametsa oso garbi:
jostuna izan nahi
zuela. Orduak iga-
rotzen ei zituen zi-
rriborroak marraz-
ten, eta, jostorra-
tzak eskuan har-
tuta, garai harta-
ko diseinuak
imitatzen. 13 ur-
terekin hasi zen
aprendiz gisa la-
nean, Donostia-
ko New England
jostundegian.

2. ZER
IBILBIDE
IZAN ZUEN?
Casa Torreko markesak Getarian pasa-
tzen zituen udak. Ezagutzen zuen Cris-
tobalen ama, eta ezagutzen zuen mu-
tikoa eta hark joskintzarako grina zue-
la. Markesak erronka bota zion: bere
soineko esklusiboetako baten oihala
eman zion, eta eskatu hura kopiatu
eta bere trebezia erakusteko.
Emaitzak erabat liluratu ei
zuen markesa, eta, or-
dutik aurrera, ba-
besle izan zuen.
Donostian, Madri-
len eta Bartzelo-
nan ireki zituen
Balentziagak bere
lehen dendak —Eisa

Costura izena jarri zien,
bere amaren Eizagirre
abizena baliatuta—. 20
urte baino ez zituen,
eta Espainiako errege-
erreginen familiako
eta aristokraziako di-
seinatzaile bihurtu
zen Balentziaga. Es-
painiako gerra hasi
zenean, Parisera jo-
an zen bizitzera.

3.

eta 90 piezak osatzen dute. De-
nak ere museoaren funtsekoak
dira, eta hiru laurdenak orain arte
erakutsi gabeak.

FAMILIENTZAKO TAILERRAK.
Balentziaga museoan familien-
tzako tailerrak antolatzen dituz-
te. Museoko bilduma 6-12 urte bi-
tarteko haurrak dituzten familie-
tara hurbildu nahi dute:

BALENTZIAGA MUSEOA

2011ko ekainaren 7an inauguratu
zuten Balentziaga museoa haren
jaioterrian, Getarian. Jostunak
egindako 3.500 jantzi eta osaga-
rri baino gehiago dituzte han. Di-
seinatzailearen heriotzaren 50.
urteurrena dela eta, Balentziaga
izaeraerakusketa ipini dute mu-
seoan, eta datorren urteko mar-
txora arte egongo da zabalik. Mu-
seoko bost areto hartzen ditu,

Balentziagari buruzko
serie bat estreinatuko du
Disney Plus plataformak.
Zuzendariak Jon Garaño,
Jose Maria Goenaga 
eta Aitor Arregi dira.

BA AL DAKIZU?

www.cristobalbalenciagamuseoa.com
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tunaren heriotzaren 50. urteurrena

d ‘Natura buruan’ (maiatza-
ren 8an). Elementu naturalez
apaindutako burukoak egitea
proposatzen du museoaren tai-
ler horrek. Hala nola hostoak, ha-
ziak eta lumak erabiliz, besteak
beste. Balentziaga, kapelaren
dotorezia aldi baterako erakus-
ketaren testuinguruan sortuta-
ko tailerra da.

d ’Azaletik bolumenera’
(ekainaren 19an). Balentziaga-
ren pieza ezberdinetan ageriko-
ak diren forma eta geometria
kontzeptuak irakastea da jar-
dueraren helburua. Horretarako,
gorputzera egokitzen diren hiru
dimentsioko piezak lortuko di-
tuzte, buruketa erraz batzuk
egin ondoren.

IKASTETXEENTZAKO HEZKUN-
TZA PROGRAMA. Balentziaga
museoak badu abian ikastetxe-
entzako hezkuntza programa bat
ere. Museoa bera eta hango edu-
kiak ezagutarazteko programa
bat da, hezkuntzako hainbat eta-
patara eta curriculumeko edu-
kietara egokitutako ekintzez
osatua.

ZER
EKARPEN EGIN
DIO MODARI?

Balentziagak Parisen gauzatu zuen
bere ibilbiderik oparoena. Han bihurtu
zen mundu mailako erreferente. Ha-
ren ekarpena? «Bere ideiei jarraitu
zien, eta horrek egiten du berezi Ba-
lentziaga: ez dagoela modari erantzu-
teko, baizik eta moda egiteko. Bere
bidea egin zuen beti, 52 urtetan. Den-
bora horren luzean, modaren epaile
eta erreferente bihurtu zen. Lortu
zuen gailurrera iritsi eta hor manten-
tzea, beti abangoardian egotea, eta
aurrea hartzea», azaldu du Balentzia-
ga museoko zuzendari Miren Vive-
sek. Badute Balentziagaren piezek
ezaugarri bat: igualtsu dio noiz be-
giratu, beti dirudite gaur egungoak.

4. ZEIN DIRA
HAREN LANEN
EZAUGARRIAK?

Balentziagaren obraren oinarrian giza
gorputza zegoen, eta hura hobetzeko
asmoz aritzen zen lanean. Bi helburu-
ren arteko orekarekin: dotorezia eta
erosotasuna. «Konturatzen zen gor-
putzak ez direla perfektuak, eta egi-
ten zuena zen proportzio joko bat be-
zeroari edertasun ukitu hori emateko.
Hor dago Balentziagaren misterioa»,
azaldu du Igor Uriak, Balentziaga mu-
seoko bildumen arduradunak.

5. 6.

Gizon diskretua izan zen Balentzia-
ga. Ez zen jendezalea, ez eta bere bi-
zitza pertsonalari buruz aritu zalea
ere. 1968an itxi zuen bere negozioa,
ohartu zelako goi joskintzaren egoe-
ra kaskarra zela eta prêt-à-porter
edo moda prestatua inposatzen ari
zela. Erretiratu egin zen Xabiara, eta
han hil zen, bihotzeko batek jota,
1972an. Haren oinordekoek, ordea,
saldu egin zuten haren izena. Gaur
egun Kering deritzon taldea jabetu
zen markaz, 1986an. Gaur egun,
Demna Gvasalia diseinatzaile geor-
giarrak bihurtu du berriz ere mun-
du osoko fenomeno eta errefe-
rentziazko marka. 

ZEIN DA
GAUR EGUN
HAREN MARKA?

Zaku-eiteko soineko
abangoardistak, hiru laurdeneko
mahukak, baloi erako gonak, gerri

altuak, euritako gardenak,
botoiak, kapelak...
erreferentziazko 
hainbat pieza ditu 
Balentziagak.

BA AL DAKIZU?

JA
VI
ER
 E
TX
EZ
AR
RE
TA
 / 
EF
E



m a n t a n g o r r i6 LARUNBATA, 2022KO APIRILAREN 30A berria

DENBORA-PASAK

1. 
Margotu eta asmatu. Denboran atzera egin, eta
ikusitakoa marrazteko eskatu diete ikasleei. Margotu lauki
bakoitza dagokion kolorez, Markelek zer
marraztu duen jakiteko.

2.
Zer dago
sobran?
Balentziagarekin
lotutako hainbat
elementu daude haren
museoan.
Marrazkiotako
bat sobran
dago. Zein? 

Arrosa1 Urdin argia2 Gorria3

Urdin iluna4 Horia5 Laranja6
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Erantzunak: 2.-Ogia.

A

B

C

D

E

2+2

10-3

6x4

11+3

6+1 5+3

12:3

10:2 7x2

12x2

7+1

1+3

3+9 1+43. Dominoa.
Mikelek domino partida
interesgarria jokatu du lagun
artean. Zer ordenatan
jarri dituzte piezak?

‘Timen arropak’ 
Tim arropak zabaltzen ari da, eta
haize bolada indartsu batek arro-
pak airean eraman dizkio. Auzoki-
deei esker, auzoan zehar sakaba-
natuta gelditu zaizkion arropak

aurkituko ditu. Auzokideek irudimen handiz erabili
dituzte arropak. Laguntzagatik eskerrak emateko,
Timek pastel gozo batzuk prestatu ditu auzokide
guztien artean banatzeko. 

Kate Hindley
Argitaletxea: Ibaizabal.

‘Txomin txapel’ 
Txomin Txapel oso pailazo ezagu-
na da, dotorea, guztiz atsegina.
Txapela buruan jantzita ibiltzen da
beti. Haur guztiek asko maite du-
te, familiakoa balute bezala. De-
nek diote bizipoza sortzen diela.
Baina, halako batean, kezkatzen

hasi da: «Txapelik gabe, akaso, ez naiz inor».

Pello Añorga eta Jokin Mitxelena
Argitaletxea: Elkar.

‘Marmi eta kapela
bitxia’ 
Tristainako haranera eguraldi ona
heldu da, eta Marmi paseoan dabil
zingira bazterrean; bat-batean,
harri artean dir-dir egiten duen
gauza batek arreta piztu dio:

baina, baina, kapela eder-eder bat da eta! Istorio
jostagarria da, eta gogoeta egiten laguntzen du:
mendian zaborra uzteak arriskua dakarrela eta
natura errespetatzea garrantzitsua dela.

Susana Isern eta Marta Cabrol
Argitaletxea: Mezulari. 

‘Mattin jantzi
egin da’ 
Mattinek bere arropak aukera-
tzen ditu, eta bakarrik janzten
saiatzen da. Ez da hain erraza!
Montessori metodoan oinarri-

tuta, 0-3 urte bitarteko haurrek autonomia lortzen
laguntzeko eta beren buruan konfiantza garatzen
laguntzeko istorioak dira. 

Charlotte Poussin
Argitaletxea: Ttarttalo. 

AZOKA
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LUZIO 

L
uzio non agertuko zai-
dan ez dakidala egoten
naiz Torreburura joaten
naizen bakoitzean: su-

kaldeko atostean, eskailerape-
an, ohe azpian… Uh! ateratzen du
burua koltxoipetik. Luziooooo!

Halaxe esaten diogu guk. Kar-
tzelako giltzariek ez, haiek Lucio
esaten zioten: Lucio, sartu-se-
mea-zain-duzu; Lucio, irten-
amaitu-da-bisita. Isi-isilik ibil-
tzen ei zen harresiaren inguru-
marietan, hatz lodia luzatu eta
hormari neurriak hartu nahian. 

Zapata-kaxa bat topatu nuen

ganbaran orain gutxi, semeari
espetxera bidali zizkion gutunez
betea. Hirurogeitaka urteko gi-
zonaren jakituria, sei urteko
umearen idazkerara tolestuta;
esku-maletatxoan kabitzen ez
zaizkion arropak mordoilotuta
sartzen dituenak bezala. «Sulo
bat ein godot orman ta escapau
ein gosara». Handik laster gaixo-
tu zen: «ospitala baric sircua da
au» ziotson azkeneko eskutitze-
an, «denak disfrasatuta ta neuri
barresca». 

Larunbat arratsalde batean
hil zen, trapezistak Torreburuko

Testua: Miren Amuriza Marrazkia: Kaiet Bengoetxea

Sei

sukalde zaharreko mahaitik ha-
rraskara jauzika hastear zeudela.
Pailazoak kortan, behientzat
malabarrak egiten; baserriko

leiho bakoitzean tronpeta-jole
bana eta dromedario bat or-
tuan, Luzioren tomateak bazka-
tzen. 

Hala bazan eta ez bazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila...? MANTANGORRIren plazan.


