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1. SARRERA 
Adierazpen grafiko-plastikoen teknikak historian zehar artisten ideiak, 

zirrarak eta sentimenduak adierazteko baliabide eta tresna bilakatu izan 

dira. Horretarako, artistak ezagutu, barneratu eta esperimentatuko du 

hainbat teknika erabiliz.  

Teknika horiek helburu hauek dituzte: hizkuntza grafiko-plastikoaren 

adierazpide bat baino gehiago erabiltzea, eta zenbait aukerarekin eta 

konbinaziorekin esperimentatzea, sormena eta adierazpen-gaitasun 

pertsonala garatzeko. 

Arte-munduan lantzen dugun arlo kontzeptualak erlazio estua izango du 

gure objektuarekin eta gure obrarekin, hau da, azkeneko emaitzarekin.  

Horregatik, obra ezin da gauzatu ez badaukagu oinarri teknikorik, ez 

badakigu zeintzuk diren erabil ditzakegun teknikak eta horien ezaugarriak, 

prozedurak eta erabilerak. 

Ikasi behar dugu zer-nolako erremintak erabiltzeko aukera dugun, gure 

helburua lantzeko eta gauzatzeko; baita teknika grafiko-plastikoen 

oinarrizko terminologia ezagutzeko, eta lortu nahi den helbururako 

material, euskarri, erreminta eta prozedura egokiak ezartzeko ere. Izan 

ere, artelanei behatzen zaienean, erabilitako adierazpen-teknika eta           

-moduen eraginaz ohartu, eta horiek testuinguru historiko eta 

kulturalarekin erlazionatuko dugu. 
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2. GAIA: TEKNIKA LEHORRAK  

 

 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

ZILARREZKO PUNTA ETA GRAFITOA



 

8 

 

2.1. ZILARREZKO PUNTA ETA GRAFITOA 
 

2.1.1 Datu historikoak 

Grafitoaren arbasoari harri beltza edo Italiako harria esaten zitzaion, eta XV. 

mendetik aurrera landu izan da lantegietan. Material hori grafito biguna zen: 

ezin zen zorroztu eta oso erraz ezabatzen zen. Halaber, stilumak edo 

metalezko puntak erabiltzen ziren, nahiz eta aspaldiko teknika izan (K.a. 400. 

urtean, Plinio historialari erromatarrak idatzita utzi zuen Parrasio margolariaren 

ikasleek metalezko puntekin marrazten zutela); horiek hainbat metalez 

egindako hagaxkak ziren, eta, euskarri argi baten gainean igurtziz, marka edo 

arrastoa uzten zuten. Puntak urrezkoak, zilarrezkoak, eztainuzkoak, 

berunezkoak eta berunezko aleaziozkoak izan zitezkeen. 

Garai hartan, hezurrekin egindako hautsa eta pigmentu zuria Arabiako 

gomarekin edo antzeko kola batekin nahasten ziren; nahasketa horrekin 

euskarria (papera, egurra, mihisea,…) inprimatzen zuten, eta, hura sikatu 

ostean, prest zegoen marrazteko.  

Gaur egun hainbat inprimazio-formula daude paperak prestatzeko; ohikoenak 

hauek dira: 

• koiperik gabeko prestaketa: 100 g untxi-kola, 100 g kaltzio karbonato, 

100 g zink zuri eta 100 ml ur (zink zuriari kolore-pigmentua botatzen 

badiogu papera kolorezta dezakegu) 

• prestaketa koipeduna: 100 g untxi-kola, 100 g kaltzio karbonato, 100 

g zink zuri eta 50ml liho-olio 

• prestaketa kaseinaduna: 100 g soluzioko kaseina, 100 g kaltzio 

karbonato, 100 g zink zuri eta 500ml edo 300ml ur 

• akuarela-soluzioa: 31 g goma arabiar, 60 ml ur, 11 ml-ko % 50 ezti-

ur, 10 ml glizerina, 5g Oxgal (idi-behazun) eta 3 edo 5 formol tanta 

 

Oro har, hagaxketan erabiltzen zen metala beruna zen: gris ilun koloreko marka 

uzten zuen eta oso erraz ezaba zitekeen ogi-mamizko borragomarekin. Hala 

ere, azkar deformatzen zen, eta, horren ondorioz, eztainuarekin nahastu zuten. 
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Dena den, marka bakarrik ikus zitekeen, paperak inprimazio-teknikaren bat 

bazeukan oso arrasto leuna uzten baitzuen.  

 

Metalez egindako trazuen kolorea denborarekin aldatu egiten da: batzuetan 

argitu eta bestetan ilundu egiten ziren. Adibidez, zilarrezko puntarekin egindako 

trazuak marroi bilakatzen ziren eta, pixkanaka-pixkanaka, argituz joaten ziren; 

kobrezko puntarekin egindako trazuak hori bilakatzen ziren, eta, azkenik, 

berunezko puntarekin egindakoak grisak mantentzen ziren. 

Punta horiekin egindako arrastoak edo trazuak oso zehatzak eta delikatuak 

ziren. Gurutzatutako lerroak erabiliz sortzen ziren itzalak; horregatik, tamaina 

txikiko xehetasun-marrazkiak ziren.  

Hasieran, probak egiteko bakarrik erabiltzen zen metalezko punta hori 

(bozetoak edo horiek abiapuntu hartutakoak lantzen zituzten), baina, XV. 

mendean eta XVI. mendearen lehenengo urteetan, behin betiko marrazkiak 

egiteko erabili zen, kolore gris dotoretsuagatik. 

 

XVI. mendean, berun- eta zilar-aleazioa egin zuten, eta hagaxka horri zilarrezko 

punta deitu zioten, nahiz eta zilarrezkoa ez izan; Leonardo da Vincik eta Miguel 

Angelek erabili zuten material hori. 

 

XVII. mendean, 1654ean, Ingalaterrako Cumberlandeko meatzetatik karbono 

naturala ateratzen hasi zen grafitoa egiteko, eta, pixkanaka, punta metalikoak 

ordezkatuz joan ziren; grafito-hautsak erretxinarekin eta gomekin  nahastu 

zuten arkatzaren mina egiteko, eta hori zedrozko hagaxkekin babestu zuten. 

Horrela lortu zen grafito ingelesa edo piombino arkatza (berunaren kolore gris 

bizia daukalako deitzen zaio horrela). 

Hasiera batean, zirriborroak egiteko erabili zuten Europako pintura-eskolek, 

baina, material naturala desagertzen hasi zenean, ordezko materialak bilatu 

behar izan zituzten.  

1662an, Alemanian, Kaspar Faber-ek sufrea eta grafitoa nahastu zituen: horrela 

sortu zen lehenengo grafito-arkatza. 
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XVIII. mendean, 1761an, Gaspar Faber-ek, Faber-Castell marka sortu zuen. 

1789an, Ingalaterran, egurrez bildutako grafito-arkatza egin zuten lehenengoz.   

1795ean, Nicolas Jacques Conté ikertzaileak grafito solidoa lortu zuen, grafitoa 

buztinarekin nahastuta eta labean berotuta; gaur egun erabiltzen den formula 

da.  

 

2.1.2 Konposizioa 

Grafitoaren formula hau da: grafito-hautsa + buztina + ura.   

Grafitoa karbono naturala da: milaka urtean zehar deskonposatzen aritu da  

egurraren gainean, eta lurrak eragindako presioagatik sortu da.  

Buztinaren funtzio aglutinatzaileak minari forma eta erresistentzia ematen dio. 

Grafito naturala hauts bihurtzen da, eta, buztinarekin nahastuta, minaren forma 

eman ondoren, tenperatura handiko labean erretzen da. Labealdiko prozesuan, 

minak porositatea hartzen du, eta poroetan barneratzen diren koipez blaitzen 

da. Horren ondorioz,  igurzte-koefizientea txikiagotzean haren irristatze-

ahalmena handitzen da; horrek daukan funtzioa hau da: itsastearen eta 

haustearen aurkako erresistentzia eta kolorearen intentsitatea areagotzea. 

Azkenik, lapitzak osatzeko, zedro-egurrezko hodietan sartzen dira minak. 

 

2.1.3 Grafito-gama 

Buztin- eta grafito-nahasketaren proportzio ezberdinak erabiliz  lortzen da 

grafito mota bat baino gehiago.  

Gogortasun-maila ugari daude grafitoetan. Zenbat eta buztin  gehiago izan, 

orduan eta gogorragoa izango da arkatza, eta leunagoa egindako marka; 

zenbat eta buztin gutxiago izan,  orduan eta grafito gehiago izango du, 

bigunagoa izango da eta beltz biziagoa markatuko du. Gogortasun-mailarekin 

lotuak daude grafitoak eskaintzen dituen hainbat trazu-intentsitate. 

 

 

Grafito-gama hau guztia sailkatuta dago zenbaki eta hizkiekin: 
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9H 

8H 

7H 

6H 

5H 

4H 

3H 

2H 

H 

 

Mina gogorra 
 Trazuak eta arrastoak grisagoak dira. 

 Marrazketa teknikoan edo xehetasun-

marrazkietan erabiltzen da. 

 Marrazketa artistikoan lehenengo gris 

tonuak emateko erabiltzen da. 

Oh.: ezaugarri hauek grafito Hdun guztiei 

dagozkie. 

 

 

F 

 

Mina ertaina 

 
 

HB 

 

Mina ertaina 

 

 

B 

2B 

3B 

4B 

5B 

6B 

7B 

8B 

 

Mina biguna 
 Trazuak eta arrastoak ilunagoak dira. 

 Marrazketa teknikoan emaitza 

azpimarratzeko erabiltzen da. 

 Marrazketa artistikoan balio tonalak 

egiteko erabiltzen da. 

Oh.: ezaugarri hauek grafito Bdun guztiei 

dagozkie. 

 

 

BB 

 

Mina oso biguna 
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2.1.4 Grafito motak 

 

Merkatuan honelako grafito hauek erosteko aukera daukagu: 

 

1. Grafito-barra 

2. Grafito-mina, 5 mm-koa 

3. Grafito mina, 2 mm-koa 

4. Grafito-arkatza 

5. Grafito-mina, 0,5 mm-koa 

 
Grafito-arkatza. Grafito-mina egurrezko hodi batean sartuta dago; hainbat 

gogortasun-mailatakoak aurkitzen ditugu merkatuan. KONTUZ! Arkatz-marka 

bakoitzak berezko sailkapena du.  

 

Arkatzekin marrazteko, aparteko tresna lagungarriak behar dira; horiek 

aukeratzeko,  zer-nolako irudia landuko dugun hartu behar dugu kontuan; 

alegia:  

• Xehetasun-marrazkia bada, erreminta hauek erabiliko ditugu: 

txorroskiloa (punta zorrotza izateko), borragoma-ziria, azalera 

gogorreko papera… 

• Marrazki tonalak egiteko, honako hauek erabiliko ditugu: 

lausotzaileak, marraza edo kuterra, borragoma moldagarria, 

testura pikortsua duen papera…  
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Grafito-mina. 0,5 mm eta 5 mm bitarteko lodierakoak daude; horiek portamina- 

arkatz batean sartzen dira. Nahiz eta gogortasun-mailak asko izan, normalean 

2Bko eta HBko minak erabiltzen dira zirriborroak eta prestatze-marrazkiak 

egiteko. 

Mina-lodiera bakoitzak hainbat xehetasun dauzka; adibidez: 0’5 mm-ko 

minarekin marrazki lineala, deskribatzailea eta zehatza egin dezakegu; 

marrazki tonalean itzalak sortzeko, 5mmko minekin gradazio-tonal gehiago egin 

dezakegu.  

 

 
 

Grafito-barra. Forma askotako grafito hutsezko barrak dira. Gehienetan 
formatu handiko lanak eta argi-ilun eremu zabalak eskatzen dituzten irudiak 

marrazteko erabiltzen dira. Lan horiek egiteko, 2Bko eta 6Bko gogortasun-

mailakoak izaten dira ohikoenak. 

 

 
 

Akuarelatu daitekeen grafitoa. Nahiko berria da merkatuan. Arkatza, barra 

edo pastilla formarekin aurkituko dugu. Arabiako goma duenez, urarekin diluitu, 
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eta pintzelarekin margotu daiteke, edota grafito arrunt batekin bezala lan egin 

daiteke.  

 

2.1.5 Euskarriak 

Papera eta kartoia. Grafitorako euskarri egokiak papera eta kartoia dira, horiek 

dituzten  forma guztietan. 

Arkatzak paper-kalitate guztietara ezin hobeto egokitzen dira:  

• Testura zimurtsua daukan papera erabiliz gero, marrazki tonala lantzeko 

aukera dugu; Ingres, Canson, Torreón,… markako paperak egokiak dira 

horretarako. 

• Azalera gogorreko paperak erabiltzen baditugu, lerroa zehaztea lortzen 

dugu: Basik markako papera da egokiena. 

 

Egurra eta harria 
Porotsuak badira, paperaren antzera landuko ditugu, eta, ez-porotsuak badira, 

gantz-grafitoak erabiliko ditugu. 

 

Metala eta plastikoa 
Azalera ez-porotsua daukate; hortaz, erabilitako grafitoek gantzatsuak izan 

beharko dute edo inprimazio bat eman beharko diegu, edozein grafito mota 

erabiltzeko. Gehien erabiltzen den inprimazioa Gessoa da. 

 

2.1.6 Erremintak 

Borragomak  
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Ezabatzeko, eremu bat argitzeko eta argiak eta mugak sortzeko erabiltzen 

ditugu.  Arkatz mota bakoitzari dagokion borragoma erabili behar dugu. 

 

• Borragoma biguna. Grafito-arkatzetarako egokia da; zikingunetarako eta 

mina  biguna daukan grafitorako erabiltzen da.  

 

• Borragoma gogorra. Lerro sendoetarako, grafito-marka sakonetarako eta 

tintaz eta makinaz idatzitakoak ezabatzeko erabiltzen da. 

 

• Borragoma moldagarria. Ez du paperik apurtzen. Zehaztasun handiko 

zuzenketak egiteko egokiak baino egokiagoak dira.  Ez da apurtzen, ezta 

urratu ere; bere ezabatzea leuna da eta ez du mamirik uzten erabiltzen 

denean, materialaren hautsa goman geratzen baita eta marraztutako 

azaleratik desagertzen baita. Teknika bigunetarako (grafitoa, ikatza edo 

pastela) ezin aproposagoa da. 

  
Lausotzaileak  
Grafitoz, pastelez edo ikatzez egindako marrazkiak lausotzeko erabiltzen da, 

tonu-trantsizio delikatuak lortzeko. Lausotutako eremu batean degradazio 

tonalak egitea errazagoa da. Trazuari izaera eta keinu-adierazpena kentzen 

dio.  

Lausotzeko erabiltzen ditugun erremintak hauek dira: 

• Lausogailuak. Zatar-papera (estraza) biribilkatzean sortzen den punta 

konikako zilindro bat da; lixazko arraspaz garbitzen dira. Hainbat 

diametroko lausogailuak daude,  marrazkiaren arabera irudi txikian eta 

handian erabiltzeko. 
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• Trapuak (kotoizkoak, sarrio-azalak…) eta kotoi-zotzak  ere erabil 

ditzakegu.  

 
 

• Eskua ere erabil dezakegu grafitoa lausotzeko, baina…kontuz! Eskuak 

koipe asko dauka eta, askotan erabiltzen badugu, horren aztarna utz 

dezakegu irudian, eta hori ezin da ezabatu. 

 

Marraza, kuterra edo txorroskiloa 
Punta zorrozteko, erreminta hauek erabiltzen ditugu.  

 

 
 

 

Finkatzailea 
Finkatzailea marrazki bat marruskaduretatik eta ustekabeko ezabatzeetatik 

babesteko zipriztintzen den berniz mate edo distiratsua da.  

Geruza baten eta beste baten artean, marrazki-prozesuari jarraitzea onartzen 

duten finkatzaileak daude. Finkatzaile likidoa ematen da lainoztagailu edo 
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aerosolaren bitartez, eta modu uniformean banatzen da azalera guztian. Hori 

erabiltzeko tokia ondo aireztatuta egotea komeni da, eta gutxienez 30 cm-ko 

distantziatik eman behar da. Ez da finkatzaileaz abusatu behar, papera 

deformatzeko arriskua baitago. 

 

 

Lainoztagailu 

 

 

Aerosola 

 

 

 

 

2.1.7 Prozedurak 

Hainbat forma daude grafitoa erabiltzeko: irudi baten deskribapen tonala eta  

inguruneko lerroaren erabilera, besteak beste. Forma horiek lerroaren, 

orbanaren, puntuaren edota ehunduraren bidez landu daitezke.  
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Lerroa 
Gehien erabiltzen den prozedura da. Presioa, kantitatea eta grafito mota 

konbinatuko ditugu, nahi dugun emaitza lortzeko. 

   
 

Lerro mota hauek dira erabilienak: 

 Inguruneko lerroa. Adierazkortasun handiko irudiak lortzen ditugu 

horren bitartez; zuzenak, organikoak edo keinu-lerroak izan daitezke. 

 Lerro zuzenak erabiltzen direnean, ordena, garbitasuna, seriotasuna eta 

zehaztasuna adierazten du irudiak. 

 Lerro organikoak eta keinu-lerroak erabiltzen direnean, mugimendua eta 

zirrarak transmititzen ditu irudiak. 

 

 Itzalak sortzeko lerroak. Balio tonalak lortzeko, hainbat bide daude: 

lerroak elkartu eta banatzea, grafito mota bat baino gehiago erabiltzea, 

grafitoaren presioa aldatzea edo  hainbat lerro mota erabiltzea. 

 Norabide bakarreko lerroak. Paraleloan marrazten ditugu; 

hainbat norabide erabil ditzakegu: bertikala, horizontala, 

zeiharra edo forma bereziak. 
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 Gurutzatutako lerroak. Lerro horiek hainbat norabide 

dituzte; zenbat eta lerro gehiago gurutzatu, orduan eta 

iluntasun biziagoa lortuko dugu. 
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 Lausotutako lerroak. Marraztutako lerroak lausogailuarekin 

lausotu, eta orban bihurtuko dugu. 

 

 

 
 

 
Orbana 
Itzalak eta formen bolumenak sortzeko erabiltzen da. Arkatza etzanda jarrita, 

trazu zabala lortzen dugu:  horixe da orbana.  Trazu horiek egin ditzakegu 

mugimendu zuzenekin edota mugimendu zirkularrekin. 

Presioa, kantitatea eta grafito motak konbinatuz lortuko ditugu balio tonalak, eta 

borragomarekin, argiak sortzea eta tonuak argitzea. 

Lausogailuak erabiliko ditugu gradazioak lortzeko.  
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Puntua 
Presioa, kantitatea eta grafito motak konbinatuko ditugu, nahi dugun emaitza 

lortzeko. Adibidez, zenbat eta puntu gehiago egin, orduan eta iluntasun 

biziagoa lortuko dugu. 
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Ehundura 
Grafitoarekin bi ehundura mota sortuko ditugu: 

• Ukitze-ehundura. Papera testuradun azalera baten gainean jarri, eta 

grafitoarekin igurtziko da; paperean azaleraren forma geratuko da.  

Ehundura horiek ikusi eta uki daitezke. 

 
 

• Ikus-ehundurak edo ehundura grafikoak. Euskarrian lerroa eta orbana 

erabiliko ditugu ehundurak lortzeko. Ikusten ditugun ehundurak dira 

bakarrik; esaterako, lerroak marraztuz irudikatuko dugu zuhaitz baten 

enborra.  
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Ikusi ditugun prozedurak konbina daitezke; orbana eta lerroa edota puntua eta 

orbana erabil ditzakegu, besteak beste. 
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Grafitoarekin egindako lanak: 
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KOLORETAKO ARKATZAK



 

28 

 

2.2. KOLORETAKO ARKATZAK 
Koloretako arkatzak erraz erabiltzen dira eta beste teknika batzuekin konbina 

ditzakegu. Merkatuan kolore mota bat baino gehiago aurki dezakegu. Era 

askotako euskarrietan margotzeko aukera ematen digute, baina papera 

(askotariko testuradunak) eta kartoia dira erabilienak. Koloretako arkatzen 

teknika, bai zirriborroak egiteko, bai lan konplexuagoak egiteko erabil 

dezakegu.  

 

2.2.1 Datu historikoak 

XIX. mendean, bazen industria-produkziorik koloretako arkatzen inguruan, 

baina artistek ez zuten konfiantza handirik izan teknika honetan, XX. mendera 

arte. Lehenengo koloretako arkatzek argiarekiko erresistentzia txikia zeukaten, 

eta horiekin egiten ziren lanak iragankorrak ziren. Horregatik, teknika hau 

bakarrik apunteak egiteko, zirriborroak egiteko edo estudiorako proiektuak 

egiteko erabiltzen zen. 

Inpresionistek paisaien apunte zuzenak hartzeko erabiltzen zuten teknika 

kolorista hau. 

1960an, David Hockneyk koloretako arkatzez egindako marrazkiekin bidea 

urratu zuen eta koloretako arkatzen teknika ezagutarazi zuen. 

Gaur egun egiten diren koloretako arkatzak argiarekiko erresistentzia handia 

daukate; hala eta guztiz ere, fabrikatzaile batzuek iraunkortasunari baino distira 

hobea izateari ematen diote garrantzi handiagoa. 

 

2.2.2 Konposizioa 

Formula: pigmentu-hautsa + kaolina + zelulosaren gerlia 

Akuarelatu dezakegun koloretako arkatzen formula:  
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  pigmentu-hautsa + kaolina + goma arabigoa 

Kaolinaren ordez, klariona edo talkoa ere gehi diezaiokegu formulari. 

Nahiz eta grafitozko arkatzen antzera ekoiztu, koloretako mina ez da labean 

sartzen, koloretako pigmentuak hondatzen baitira.  

Koloretako arkatzak egiteko, koloretako pigmentu-hautsa kaolinarekin eta 

zelulosa-gomarekin nahasten da; minaren forma eman ondoren, pigmentu-

barra horiek argizari urtuz beteriko ontzi hermetikoetan sartzen dira; azkenik, 

pigmentu-barra horiek xukatu, eta egurrezko hodietan sartzen dira.  

Merkatuan hainbat eratan aurki dezakegu formula hori: barra, mina edo 

arkatzetan. Barrak edo minak egiteko, aglutinatzaile-kantitate handia bota behar 

dugu; horren ondorioz, koloreek bizitasuna eta beste ezaugarri batzuk galtzen 

dituzte. Horregatik, gehienak egurrezko hodietan sartuta aurkitzen ditugu, hau 

da, arkatzetan.  

 

2.2.3 Koloretako arkatz motak 

Hauek dira dendetan aurkitzen ditugun koloretako arkatz  motak: 

• Koloretako arkatz disolbaezinak: 

Arkatz hauetan ez dute jartzen zer gogortasun maila duten.  

 Arkatz gogorrak eta lehorrak. 

 Arkatz bigunak eta krematsuak. 

 

• Koloretako arkatz disolbagarriak: 

 Trementina-esentzian disolbatzen direnak. Gantza edo olioa  duten  

arkatzak dira. 

 Uretan disolbatzen direnak edo akuarela-arkatzak (urarekin urtu 

egiten direnak). Arkatz horiekin lehorrean zein bustian lan egin 

dezakegu. 
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Koloretako minak 

 

Koloretako arkatzak 

 

 

Akuarela-arkatzak 

 

 

2.2.4 Ezaugarriak 

Hauek dira koloretako arkatzen ezaugarri nagusiak: 

-Teknika honekin egindako irudiak argitasuna gal dezake denborarekin. 

-Grafitoa baino zailagoa da ezabatzen. 

-Berotasuna eta garbitasuna ematen du. 

-Erraz erabiltzen da. 
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-Koloretako arkatzekin irudiak margotzen ditugunean, berehala ikusten dugu 

emaitza. 

-Argizaria erabilita, adierazkortasun handiko irudiak sortzen dira. 

 

2.2.5 Euskarriak  

Koloretako arkatzak hainbat euskarritan landu ditzakegu; euskarrien ezaugarri 

garrantzitsuenak hauek dira: pintura itsasteko porotsuak izatea eta euskarrian 

mantentzea. 

Honako euskarri hauek erabiltzeko aukera dugu:  

• Papera, kartoia eta pergaminoa 

Euskarri gisa garrantzi handiko elementua  da papera. Izan ere, testura 

askotako paperak erabil ditzakegu, eta horren araberako emaitzak 

lortuko ditugu.  

Papera ez da oso satinatua izan behar (satinatua bada, pigmentu-

hautsak ez dio eusten paperari), ezta oso pikortsua ere (pikortsua bada, 

azaleraren koloreztatze-prozesua zaildu egiten da). 

Hotzean prentsatutako paperak (NO) eta paper leunak (HP) emaitza 

ezberdinak ematen dituzte. Koloretako arkatzekin lan egiteko paper 

onenak ezaugarri hauek ditu: HPko azalera du eta %100 trapuz 

egindakoa da. 

Erabiltzen dugun papera ez da kolore zurikoa izaten; zer gai marraztu 

nahi dugun kontuan izanda aukeratuko dugu paperaren kolorea.  

Koloretako arkatz disolbagarriekin lan egiteko, akuarela-papera edo 

olioarekin lan egiteko papera erabiliko dugu. 

• Mihisea, taula edo  harria  

Porotsuak badira, papera izango balitz bezala landuko dugu, eta, ez-

porotsuak badira, inprimazio bat eman beharko diegu; inprimaziorik gabe 
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ere erabil dezakegu euskarria, baina kolorearen bizitasuna galduko 

dugu. 

 

2.2.6 Erremintak 

 2.2.6.1 Borragomak  

 

 
 

Ezabatzeko, eremu bat argitzeko edota argiak eta mugak sortzeko erabiltzen 

ditugu borragomak.  Nolako arkatza halako  borragoma behar da. 

• Borragoma biguna. Koloretako arkatzetarako egokia da; 

zikingunetarako eta mina biguna daukan koloretako arkatzetarako 

erabiltzen da.  

• Borragoma gogorra. Lerro sendoetarako, koloretako arkatz-marka 

sakonetarako eta tintaz eta makinaz idatzitakoak ezabatzeko 

erabiltzen da. 

• Borragoma moldagarria. Ez du paperik apurtzen. Egokiak baino 

egokiagoak dira zehaztasun handiko zuzenketak egiteko.  Ez da 

apurtzen, ezta urratu ere; bere ezabatzea leuna da,  eta, erabiltzen 

denean, ez du mamirik uzten, materialaren hautsa goman geratzen 

baita eta marraztutako azaleratik desagertzen baita. Teknika 

bigunetarako (grafitoa, ikatza edo pastela) ezin aproposagoa da. 
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 2.2.6.2 Lausotzaileak  
 

 
 

Koloretako arkatzez, grafitoz, pastelez edo ikatzez egindako marrazkiak 

lausotzeko erabiltzen dira, eta  tonu-trantsizio delikatuak lortzeko. Lausotutako 

eremu batean degradazio tonalak egitea errazagoa da. Trazuari izaera eta 

keinu-adierazpena kentzen dio.  

• Lausogailuak. Zatar-papera (estraza) biribilkatzean sortzen den 

punta konikako zilindroak dira; lixazko arraspaz garbitzen dira. 

Hainbat diametroko lausogailuak daude,  marrazkiaren arabera 

irudi txikian eta handian erabiltzeko.  

• Trapuak (kotoizkoak, sarrio-azalak,…) eta kotoi-zotzak  ere erabil 

ditzakegu.  

 
 2.2.6.3 Marraza, kuterra edo txorroskiloa 
 

 
 
Punta zorrozteko erabiltzen ditugu erreminta hauek. Marraza eta kuterra 

margoaren materia kentzeko erabiltzen dira.  
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 2.2.6.4 Finkatzailea 

Lainoztagailu 

 

 

Aerosola 

 

 

 
Marrazki bat marruskaduretatik eta ustekabeko ezabatzeetatik babesteko 

zipriztintzen den berniz mate edo distiratsua da finkatzailea.  

Geruza baten eta beste baten artean, marrazki-prozesuari jarraitzea onartzen 

duten finkatzaileak daude. Finkatzaile likidoa lainoztagailu edo aerosolaren 

bitartez ematen da, eta modu uniformean zabaltzen da azalera guztian. 

Hori erabiltzeko tokia ondo aireztatuta egotea komeni  da, eta gutxienez 30 cm-

ko distantziatik eman behar da. Ez da finkatzaileaz abusatu behar, papera 

deformatzeko arriskua baitago. 

 

2.2.7 Prozedurak 

Prozedurekin hasi baino lehen, koloretako arkatzen zenbait ezaugarri aipatuko 

ditugu: 

• Koloreak paperaren azaleran nahasten dira (ezaugarri nagusia). 

• Oinarrizko koloreekin kolore-gama guztia lortzen dugu. 
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• Egiten den presioak edo indarrak eragina du emaitzan. 

• Honela margotzea gomendatzen da: lehenengo, kolore argiekin, eta, 

pixkanaka, kolore ilunak gehitzen joatea, kontuan hartu behar baitugu 

oso zaila dela ezabatzea. 

• Koloretako arkatza hartzeko modua garrantzitsua da, marrazkiaren 

emaitza arkatz-puntaren eta  paperaren artean egiten den angeluaren 

araberakoa izango da-eta. 

Puntarekin egiten dugu lan: lerro-marrazketa da. 

 

Mina alakatuarekin egiten dugu lan: orbana zabala egiten dugu. 

 

• Artista askok sfumatoa erabiltzen dute teknika honekin.  

Sfumato edo esfumatura. Koloretako arkatzekin esfumatura erabiltzeak 

marrazki piktorikoak eta atmosferikoak egitea ahalbidetzen du. 

Paperaren testura eta bizitasuna mantentzeko, esfumaturak suabea izan 
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behar du. Esfumaturaren arriskuetako bat hau da: asko edo indar handiz 

erabiltzen badugu, marrazki artifizial bihurtzen da. 

Koloretako arkatzen teknika batez ere teknika lineala da: lerro edo marren 

bitartez koloreztatzen da.  
 

 

 
Dena den, hainbat forma daude koloretako arkatzak erabiltzeko: irudi baten 

deskribapen tonala eta  inguruneko lerroaren erabilera, besteak beste. Forma 

horiek lerroaren, orbanaren, puntuaren edota ehunduraren bidez landu 

daitezke; hori bai, kolorea hartu behar dugu kontuan koloretako arkatzekin lan 

egiten dugunean. Presioa, kantitatea eta koloretako arkatz mota konbinatuko 

ditugu, nahi dugun emaitza lortzeko.   
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Lerroa 

Lerro mota hauek dira erabilienak: 

• Inguruneko lerroa. Adierazkortasun handiko irudiak lortzen ditugu 

horren bitartez; zuzenak, organikoak edo keinu-lerroak izan daitezke. 

 Lerro zuzenak erabiltzen direnean, ordena, garbitasuna, 

seriotasuna eta zehaztasuna adierazten du irudiak. 

 Lerro organikoak eta keinu-lerroak erabiltzen direnean, 

mugimendua eta zirrarak transmititzen ditu irudiak.  

 Kolore-zurrunbiloak. Trazu biribildunak dira eta koloreak elkarrekin 

nahastuta erabiltzen da, batez ere kolore eremu handiak 

margotzeko. 

 Trazu labur eta azkarrak. Emaitza egokia lortzeko, hiru baldintza 

hauek bete behar dira: arkatza ondo zorroztuta egotea, 

arkatzarekin egiten den presioa aldatuz joatea eta keinu edo 

mugimendu azkarrak egitea. 

 
• Itzalak sortzeko lerroak. Balio tonalak lortzeko, hainbat bide daude: 

lerroak elkartu eta banatzea, koloretako arkatz mota bat baino gehiago 

erabiltzea, koloretako arkatzaren presioa aldatzea edo  lerro mota bat 

baino gehiago erabiltzea.  
Bide horien konbinazioak ahalbidetzen du askotariko prozedurak 

erabiltzea: 
 Norabide bakarreko lerroak edo trazu bakunak (haien artean 

espazioa dutenak). Trazu bakunak  marraztean datza prozedura 

hau: lerroak paraleloan marraztuko ditugu, hainbat norabide 

(bertikala, horizontala, zeiharra edo forma bereziak) erabilita, eta, 
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zenbat eta hurbilago egon marrak, orduan eta ilunagoa izango da 

kolorea.  

Hainbat kolore tartekatuz gero, kolore-nahastearen efektua lortuko 

dugu, efektu optikoa sortzen da-eta.  

 

 
 

 Gurutzatutako lerroak. Lerro horiek norabide bat baino gehiago 

dute; zenbat eta lerro gehiago gurutzatu, orduan eta iluntasun 

biziagoa lortuko dugu. Koloreak tartekatuz gero, kolore 

nahastearen efektua jasoko dugu, efektu optikoa sortzen da-eta. 
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 Trazu librea. Itzalak egiteko teknika honetan lerroak ez du izan 

behar, ez zuzena, ez argia. Keinu-lerroa eta lerro organikoa da 

aldi berean. 

Bigarren kolore baten aplikazioa zirriborro librean egiten da. 

 

 
 

 Lausotutako lerroak. Marraztutako lerroak lausogailuarekin 

lausotu, eta orban bihurtzen dugu. 
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Orbana 
Presioa, kantitatea eta koloretako arkatz motak konbinatuz lortzen ditugu balio 

tonalak: euskarrian argi-espazioak gordeko ditugu, eta borragomarekin tonuak 

argituko ditugu. 

Koloretako orban baten gainean beste bat jartzen badugu, bi horien arteko 

konbinazioa ikusiko dugu; horrela ere, gradazio tonalak lor ditzakegu. Presio 

egiteko moduaren arabera, arkatzak degradatu egiten du kolorea, kolore 

gogorrenetik leunenera. 

Koloreak elkarren gainean aplikatuz, hirugarren bat sortzen da.  

Lausogailuak erabiliko ditugu gradazioak lortzeko. Kolore-orbanak  margotzen 

baditugu, koloreak lausotzeko eta koloreak nahasteko lausotzaile bat erabiliko 

dugu. 
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Zuritzaile-teknika erabiltzen dugunean, arkatz zuriarekin trazuak elkartzen 

ditugu, paperaren pikortasunaren efektuak disimulatzen ditugu, koloreak 

argitzen ditugu… Arkatz zuriak pastel bihurtzen du kolorea.  

 

 
 

Puntua 
Presioa, kantitatea eta koloretako arkatz motak konbinatuko ditugu, nahi dugun 

emaitza lortzeko. Testura zirraragarria eta dinamikoa sortzen du; esaterako, 

zenbat eta puntu gehiago izan, orduan eta iluntasun biziagoa lortuko dugu. 

Puntillismoan lantzen zen prozedura erabil dezakegu koloretako arkatzekin, hau 

da, kolore-gamak lortzeko, pinturak fisikoki nahasi beharrean, euskarrian bertan 

kolore puru askotariko puntuak elkarren ondoan margotzen zituzten pintzelkada 

bananduetan, koloreek ikuslearen erretinan nahasitakoan argitasun 

handiagoaren sentsazioa eragiten dutelako ideian oinarrituta. Adibidez, bi 

kolore (puntu horiak eta puntu urdinak) bata bestearen ondoan kokatzen 

baditugu  eta distantzia batera begiratzean horien arteko nahasketa ikusten 

badugu, kolore berdea ikusiko dugu.   
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Ehundura 
Koloretako arkatzekin bi ehundura mota sortuko ditugu: 

• Ukitze-ehundura edo frotaggea. Papera, testuradun azalera baten 

gainean jarri, eta koloretako arkatzarekin igurzten da; azaleraren forma 

geratzen da paperean.  

Ehundura horiek ikusi eta uki daitezke. 

 
• Ikus-ehundurak edo ehundura grafikoak. Euskarrian lerroa eta orbana 

erabiltzen ditugu ehundurak lortzeko. Ehundura horiek ikusi besterik ez 

dugu egiten (ezin ditugu ukitu); adibidez, lerroak marraztuz irudikatzen 

dugu zuhaitz baten enborra. Testura irudikatzea lerroen eta koloreen 

arteko zabaleraren bitartez lortzen da. Lerroen arteko espazioa zabala 



 

43 

 

bada, espazioaren handitasuna iradokitzen dute, eta lerro kurbatuak 

bolumena adierazteko erabiltzen dira. 

 
Kolorea 
Koloretako arkatzekin lan egiteko, kolorea eta haren erabilera hartu behar dugu 

kontuan.  

• Kolore bakarra edo monokromatismoa. Kolore bakar batekin egiten 

badugu lan, eskuaren presioarekin eta margo-kantitatearekin landuko 

dugu asetasuna. Adibidez, zenbat eta lerro urdin gehiago egin, orduan 

eta urdin ilunagoa izango da eta asetasun handiagokoa, edo zenbat eta 

indar handiagoa egin arkatzarekin, orduan eta ilunagoa izango da urdina.  

 
• Bi kolore. Bi kolore erabiltzen baditugu, hirugarren bat sortuko dute, 

edozein prozedura erabilita. 
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• Hiru kolore edo gehiago. Nahasketa hori egiten dugunean sortzen diren 

koloreak kolore hilak edo amatatutako koloreak dira. 

 
Akuarelatu daitezkeen arkatzekin lan egiteko prozedurak:  

• Kolorea zuzenean eman dezakegu euskarrian (diluitu gabe), beste 

edozein arkatzekin bezalaxe (grafitoa, koloretako arkatzak...) 

 

• Trazuak lehorrean egin ostean, pintura uraren, pintzelaren edo beste 

tresna baten laguntzaz zabalduko da paperean. 
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• Paper lehorra daukagula, arkatzaren punta bustiarekin marraztuko dugu. 

 

• Kolorea lehorrean eta bustian aldizka emanez landu daiteke marrazkia; 

bataren eta bestearen artean papera ondo lehortu behar da, bestela 

dena lardaskatu egiten da. 

 

• Euskarria busti egingo da; gero, koloretako arkatzekin marraztuko da, 

eta, nahi badugu, azkenean pintzelarekin edo belakiarekin zabalduko 

dugu kolorea. 
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Koloretako arkatzekin egindako lanak: 

 



 

47 

 

 

 

 

 

 

 

IKATZA
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2.3. IKATZA 

2.3.1 Datu historikoak 

Historiaurrean, ikatza marrazketan grafismoak eta ideiak adierazteko erabilia 

izan da; beraz, esan daiteke teknika zaharrenetariko bat dela. 

Historiaurreko lehen artista haiek erretako egur zatiak, suaren kedarra, hezur 

ikaztuak eta pigmentu naturalak erabili zituzten hormetan irudiak marrazteko.  

Harritzeko moduko kalitatezko eta neurriko marrazkiak egiten zituzten; 

esaterako, Altamirako marrazki askoren neurria bi metro ingurukoa da; izan ere, 

ikatza oso egokia da neurri handiko irudiak egiteko, lerro zabalak eta orban-

eremuak landu baitaitezke. 

 

Antzinate Klasikoan, grekoek eta erromatarrek erabili zuten ikatza, bai eta Erdi 

Aroko artistek ere. 

 

Pizkundean, Cennino Cenninik (1370-1440) idatzitako Libro dell’Arte liburuan, 

fabrikazio-prozedura guztiak deskribatzen ditu. Artistek muralak marrazten 

zituzten teknika hau erabiliz: Miguel Angelen eta Rafaelen freskoetarako 

bozetoak eta prestatze-marrazkiak gordetzen ditugu oraindik ere. 

 

Goi Pizkundean, XVI. mendean jada, finkatzailea aurkitu zutenean zabaldu zen 

gehiago ikatzaren erabilera,  eta paper zurian eta urdinxkan ikatzarekin lan 

egiten hasi ziren. Garai hartan euskarri honetan egindako irudiak artista 

veneziarren gustukoak ziren (Tintoretto, Tiziano…). 

 

XVII. mendean, Guercinok linazi-olioan bustitako ikatz-ziria erabiltzen zuen, 

beltz biziagoa eta egonkorra lortzen baitzuen. 

Mendeetan zehar, ikatza marrazketarako oinarrizko material bihurtu da 

artistentzat, eta gaur egun horrela izaten jarraitzen du. 
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2.3.2 Ikatz motak 

 

 

 

1. IKATZ-ZIRI ARKATZA 

2. IKATZ KONPRIMATUZKO 

ARKATZA 

3. CONTÈ EDO IKATZ 

KONPOSATUA 

 

4. IKATZ KONPRIMATUA 

 

 

5,6,7,8. IKATZ-ZIRIAK 

 

  

9. IKATZ-HAUTSA 

 

Hauek dira dendetan aurkitzen ditugun ikatz motak: 

Ikatz-ziriak 

Zume, mahatsondo, pago eta beste zenbait egur motarekin eginikoak dira.  

Lehenengo, adartxoak aukeratu, moztu eta lehortu egiten dira; horiek ontzi 

hermetikoetan sartu, eta labean tenperatura altuan erretzen dira ikaztu arte. 

Lodiera eta gogortasun-maila askotarikoak daude merkatuan, 2 mm-koetatik 

hasita; izan ere,  ikatz-ziri estuekin zehazte-lerroak egiten ditugu eta Ikatz-ziri 

lodiekin eremu handiagoa marrazteko aukera daukagu denbora gutxian. 
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Egur mota bakoitzak tonu eta kolore bat izango du; adibidez, zumearekin beltza 

edo grisa lortzen ditugu. 
Ikatz-ziriak ezaugarri hauek ditu: 

• Uzten duen trazua matea eta gris iluna da. 

• Erraz ezabatzen da; horrela, errazagoa da akatsak zuzentzea. 

• Tonu grisak lortzeko egokia da. 

• Euskarri ona da: papera zenbat eta lakarragoa izan, orduan eta 

biziagoak eta beltzagoak izango dira trazuak. 

 

 

  
 
Ikatz konprimatua edo Siberiako ikatza 

Formula: ke beltza (ikatz-hautsa) + aglutinatzailea 

Ikatz-hautsak jatorri begetala (kedarra edo ke beltza) edo minerala izan dezake. 
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Ikatz-hautsa, aglutinatzaile batekin nahastu ondoren, barra karratu edo 

biribiletan konprimatzen da. 

Ikatz konprimatuaren ezaugarriak hauek dira: 

• Ikatz-ziri naturala baino sendoagoa da, eta ez da hain erraz 

apurtzen. 

• Uzten duen arrastoa iluna da eta beltz biziak lortzen dira. 

• Ez du erraztasun handirik ematen lausotzeko eta ezabatzeko. 

• Ez da erabiltzen prestatze-marrazkiak egiteko, koloreak eta 

pintura belzten ditu-eta. 

 

 
 
Ikatz konposatua edo Conté 

Formula: kedarra + ikatz-hautsa + gantza (aglutinatzailea) 

Ezaugarri hauek ditu: 

• Trazua oso bizia eta beltza da. 

• Ezabatzen eta lausotzen zaila da. 

• Lerroa uniformea da, eta trazuaren intentsitatea jarraitua da. 

Hiru mota daude: biguna (gantz asko dauka), ertaina eta gogorra (gantz gutxi 

dauka eta lehorragoa da). 
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Ikatz-arkatza 
Ikatz konprimatua, ziria edo konposatua paperezko edo egurrezko hodietan 

sartzen dira. 

Ezaugarri hauek ditu ikatz-arkatzak: 

• Ikatz mota guztiak baino garbiagoa da. 

• Maneiatzen errazagoa da, baina gogorragoa.  

• Zehaztasun-marrazkietarako egokia da, lerro finak eta garbiak egiten 

baititu. 

• Ikatz-ziriak baino urratzaileagoa da, gogorragoa baita. 

• Punta zorroztu dezakegu. 

Hiru gogortasun-maila daude: biguna, ertaina eta gogorra. 
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Ikatz-zirizko arkatza  

 
Ikatz konprimatuzko arkatza 

 
 

 

Oliozko ikatz-ziria 
Formula: ikatz-ziria + landare-olioa 

Ikatz-ziriak olioz beteriko ontzi hermetikoetan sartzen dira, gutxienez 24 orduz. 

Horrela, landare-olioz (normalean linazi-olioa) blaitzen dira; gero, xukatu, eta 

plastikoan edo eztainuan biltzen dira. KONTUZ! Airea sartzen bada, barrak 

lehortu egiten dira. 

Gehienetan, gantza dela eta, papera kolarekin prestatzen dugu, paperaren 

zelulosa babesteko. 

Ezaugarri hauek ditu: 

• Markak iraunkorrak direnez, euskarrietan finkatuta geratzen dira. 
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• Trazua bizia da. 

• Askotan, marrazkietan zikingune horixkak agertzen dira, olioak 

eragindakoak. 

 

 
 
Ikatz-hautsa 
Gehienbat formatu handiko lanetan erabiltzen da.  

Gris tonuak lortzeko egokia da.  

Ikatz-hautsarekin lausotzaileak erabili behar dira: eskuak, lausogailuak, trapuak 

edota pintzelak. 

Lehenengo, ikatz-ziria lixazko paperarekin igurzten da, eta lausogailuarekin 

hartzen dugu, hauts hori marrazteko; zenbat eta hauts gehiago jaso, orduan eta 

ilunagoa izango da trazua. 
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2.3.3 Euskarriak 

Ikatza azalerari atxikitzen zaion edozein euskarritan erabil dezakegu: paperean, 

egurrean, mihisean… 

Papera 
Ikatza erabiltzeko euskarri egokiena da papera.  

• Paper suabe eta pikortsua. Hainbat paper pikortsu erabil ditzakegu:  

Ingres paper berjuratua, Canson paperak… Euskarria lakarra eta 

pikortsua bada, ezin hobeto finkatzen da ikatzaren hautsa, eta paperaren 

ehundura islatzen du. Irudiari adierazkortasuna ematen dio, ikatzak 

paperaren ehundura islatzen baitu.  

• Paper gogorra eta azalera leunekoa. Ikatz konprimatuekin hobeto 

funtzionatzen du. Irudi akademikoak eta zehaztasunekoak egiten dira. 

 
Beste euskarri batzuk: egurra, harria, plastikoa eta metala 
Ikatzarekin marrazteko euskarriek porotsuak eta pikortsuak izan behar dute; 

horrelakoak izan ezean, inprimazio motaren bat erabili behar da azalera hori 

lortzeko.  

  

2.3.4 Tresnak 

Borragomak 

 
Marrazten dugunean erabiltzen ditugu baliabide gisa, argiak egiteko (zuriak), 

eremu bat argitzeko, mugak ezabatzeko edo marrazteko… 

Ikatzarekin hauek erabiltzen ditugu gehienbat: 



 

56 

 

• Bigunak (moldagarria, ogi-mamizkoa…): gris-balio tonalak lortzeko eta 

ezabatzeko. 

• Gogorrak (binilozkoak…): argiak egiteko eta mugak ezabatzeko edo 

marrazteko. 

 
 Lausotzaileak 

 
 
Marrazteko, trazuak leuntzeko eta gris-balio tonalak sortzeko erabiltzen ditugu, 

baita ezabatu eta eremu handiak argitzeko ere. 

Lausotzeko erabiltzen ditugun erremintak hauek dira: 

• Lausogailuak. Punta bat ilunentzat eta bestea argientzat erabiltzen da. 

Akabera uniformea ematen du eta paperean ikatza hobeto integratzen 

da. 

• Artilezko edo kotoizko trapuak erabiltzen dira, degradazio-mailak egiteko. 

• Sarrio-azala eta feltroa. Askotan argiak sortzeko erabiltzen dira. 

• Hegazti-lumak. Ikatz-hautsaren hondarrak kentzeko erabiltzen da. 

 
Zorrozkailuak 

 
Zorrozkailu mota bat baino gehiago dira: marraza, txorroskiloa eta lixazko 

papera. 
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Ikatz mota guztiei punta zorrozteko edo forma berezia emateko erabiltzen 

ditugu. Adibidez, trazu finak eta delikatuak egiteko, txorroskiloarekin zorrozten 

dugu punta; trazu zabalak egiteko, marraza eta lixazko papera erabiltzen 

ditugu. 

 
 
Finkatzaileak 

Lainoztagailu 

 

 

Aerosola 

 

 

 
Ikatz-hautsa euskarrietatik jausten da; hori dela eta, finkatu egin behar dugu. 

Lehen, alkoholean diluitutako goma-lakazko, sabitegizko edo kolofoniazko 

soluzioekin finkatzen zen; gaur egun, ordea, emultsio akrilikoak eta polibinilozko 

azetatoak erabiltzen dira. 

Finkatzeko, aerosolak edo eskuko lainoztagailuak erabiltzen ditugu. 
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2.3.5 Prozedurak 

Normalean ikatza erabiltzen dugu, lerroa, orbana edo ta bi horien konbinazioa 

lantzeko; baita euskarriaren azaleraren testura islatzeko eta irudiaren 

adierazkortasuna indartzeko ere. 

Ikatza beste teknika lehor batzuekin erabil dezakegu: kreta eta pastela, besteak 

beste. Izan ere, horien erabilera eta ikatzarena berdina da. 

Ikatzarekin lan egiteko, honako hauek hartu behar dira kontuan: 

• Kolorezko paperarekin lan egiten dugunean, argiek paperaren tonua 

izango dute, baina argi bizienak eta kontraste handia daukatenak kreta 

zuriarekin edo pastel zuriarekin egingo ditugu. 

• Askotan, tonu ilunak lortzeko, lausotu gabeko ikatza erabiltzen dugu, edo 

ikatz konprimatua. 

• Marrazkiari  adierazkortasuna emateko, beharrezko lerro motak, 

grafismoak edo tramak erabil ditzakegu. 

• Ikatz-hautsa lausogailuarekin edo trapuarekin aplika dezakegu, 

ñabardura suabeak lortzeko eta eremu handiak estaltzeko. Ur garbia eta 

pintzela  erabil ditzakegu  ñabardura delikatuak egiteko (lavados). 

• Ikatza alboz jartzen badugu, eremu handiak marraztu ditzakegu. 

• Hainbat tonu lortuko ditugu, lausotzaileak erabiltzen baditugu, presioa 

aldatzen badugu edota ikatz mota bat baino gehiago erabiltzen badugu. 

• Ikatza urarekin eta pintzelarekin diluituta, akuarela bihurtzen da. 
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Lerroa 

 Adierazkortasun-maila handia ematen du, baina aplikatzen den formaren 

menpe dago. 

Lerroa bozetoak egiteko edota aurretiazko estudioa egiteko erabil dezakegu. 

Guztiak marrazki adierazkorrak eta askeak izango dira. 

Ikatzari eusteko hainbat forma daude, eta forma bakoitzak trazua zehazten du: 

• Ikatza puntaz jarri eta arkatz bezala erabiltzen dugunean, lerroa 

kontrolatua eta arina da: trazu garbiak eta eskuaren mugimendu 

bideratuak lortzen ditugu.  

• Ikatz-barraren puntaren zabalerarekin marrazten dugunean, trazua 

zabala eta bizia da. 

• Ikatzaren luzera erabiltzen badugu, gris tonuko eremu zabalak 

marrazteko aukera dugu. 

• Marrazten dugun heinean hainbat norabideetan biratzen badugu ikatza, 

trazu arina lortzen dugu. 

• Ikatza paperarekiko paraleloan jartzen badugu, hainbat lerro egin 

ditzakegu. Trazu zuzena, estua eta sendoa izango da. 
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Mamu-lerroa  

Irudia egiteko behar diren lerroak marrazten eta gainjartzen dira; horiek 

geroago ezabatuko ditugu, eta lana aurrera doan heinean zuzendu ditzakegu. 

Lerro horiei baztertutako lerroak edo mamu-lerroak esaten zaie; paperean 

efektu tonal interesgarriak sortzen dituzten lerroak dira, eta, batzuetan, 

marrazkiari adierazkortasuna eta aniztasuna ematen diote. Mamu-lerroak 

ezabatzen ez baditugu, marrazkiaren prozesua zein emaitza ikusiko ditugu. 

Ikatzaren punta zorroztean, forma kontuan hartu behar da: 

 Punta kamutsa bada, trazu zuzena eta oso bizia izango da. 

 Punta alakatua badu, trazua zabalagoa eta erregularragoa da. 

 

 

Orbana 

Orbana erabiltzen dugunean, irudiak  bolumen- eta atmosfera-sentsazioa 

transmititzen dute; prozedura hau lantzeko, argi-ilunaren azterketa egingo 

dugu.  
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Argi-ilunaren azterketa 

• Lehenengo, irudiaren enkajea1 egokituko dugu: lerroen bitartez 

mugatuko ditugu  irudiaren formak; forma lineala edo orbana erabiliz 

egingo dugu. Behin enkajea eginda,  bolumena eta proportzioa aintzat 

hartuta geratuko dira, eta irudia lantzen jarraituko dugu. 

• Hautsa kentzeko, trapu batekin ezabatuko dugu marrazkia, eta paperean 

geratzen den arrastoarekin jarraituko dugu lan egiten. 

• Balioespen tonala egingo dugu eta euskarrian argi-espazioak gordeko 

ditugu. Tonu ertainak landuko ditugu, ikatza aplikatuta eta lausotuta. 

Ikatz-hautsaren akumulazioak hainbat tonu sortuko ditu, eta paperak argi 

bizia eta aparteko argitasuna emango dio. 

• Prozesuaren azken pausuan, argiak eta itzalak osatuko dira. 

Horretarako, bost alderdi hauek berrikusi behar ditugu: 

 Lausotzaileak edo borragomak erabiliko ditugu ikatza 

kentzeko eta argi-balioak doitzeko. 

 Ikatza itzal iluneko eremuak sakontzeko erabiliko dugu 

bakarrik. 

 Borragoma erabiliko dugu argi biziko eremuak garbitzeko 

eta perfilatzeko. 

 Trapua erabiliko dugu gris balio tonaleko eremuetan grisak 

berdintzeko edo beltzenak argitzeko. 

 Argiaren eta itzalaren arteko trantsizioak lausotuko ditugu. 

Komeni da  lausotzaileak ez erabiltzea behar baino 

gehiago. 

• Aukerakoa da ikatz konprimatua erabiltzea irudiaren elementu bati 

garrantzia emateko: trazu biziak edo orbanak erabilita lortzen da. 

                                                           
1 Iralen egindako Arte-marrazketa lanean aurkitu dut termino hau. 



 

63 

 

Lerroa eta orbana 

Irudiaren giroan trazuak egingo ditugu, forma batzuk definitzeko edo 

mugimendua eta izaera emateko. 

Adibidez: orbana hondoa eta balio tonalak egiteko erabil dezakegu, eta lerroa, 

irudiari indarra emateko. 

 

 

Sfumato edo esfumatura 

Esfumatura erabiltzen badugu, ikatzak, marrazki piktorikoak eta atmosferikoak 

egitea ahalbidetuko du. 

Paperaren testura eta bizitasuna mantentzeko, esfumaturak suabea izan behar 

du. 

Esfumaturaren arriskuetako bat hau da: asko edo indar handiz erabiltzen 

badugu, marrazkiak kutsu artifiziala hartuko du. 

Lausogailua 

Lausogailuekin marrazten dugunean, muga ilunak desagertu egiten dira eta 

irudiak ukitu suabea hartzen du. 

Lausogailuekin lan egiteko prozedura hau da: 

• Lehenengo, pigmentu-hautsa lortuko dugu, ikatza lixazko paper 

pikortsuaren kontra igurtzita edota lausogailua zuzenean ikatz 

konprimatuaren kontra igurtzita (kontuan izan zailagoa izango dela). 
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• Pigmentua harrapatuko dugu lausogailuarekin. 

• Lausogailuaren puntarekin trazuak marraztuko ditugu. 

• Zenbat eta pigmentu gehiago hartu, orduan eta biziagoak izango dira 

trazuak. 

• Eremu handietan lan egiteko, lausogailuaren zabalera erabiliko dugu. 

 

Borragoma 

Borragomak marrazki eraikitzailea egiten laguntzen du. Eremu bat garbitzeko, 

trazua lausotzeko edota negatiboan marrazteko erabil dezakegu. 

Ezaugarriak: 

• Lerroaren kalitatea eta tonua lantzeko erabiltzen da. 

• Punta alakatuarekin trazu zabalak lortzen ditugu eta ertzarekin trazu 

estuak marraztea. 

• Presioaren arabera, hainbat tonu zuri lor ditzakegu. 
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Negatiboan marrazten dugunean: 

• Paperaren azalera guztia gris tonu batekin marraztuko dugu. 

• Posizioa eta presioa aldatuz, borragomarekin hainbat zuri egingo dira. 

• Borragoma-arkatzarekin tramak konbinatuko ditugu, ehundurak eta 

itzalak marrazteko. 
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Ikatzarekin egindako lanak: 
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KRETA: SANGINA, SEPIA ETA  

CONTÉ KOLOREAK
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2.4. KRETA: SANGINA, SEPIA ETA CONTÉ 

KOLOREAK  
Teknika hauek guztiek jatorri minerala, organikoa edo naturala dute; teknika 

hauen arteko ezberdintasuna pigmentuen jatorrian eta konposizioan dago. 

Askotan esaten da pastelak direla, baina formulan datza berezitasuna. 

Atal honetan azalduko ditugun kretak hauek dira: 

• Kreta zuria edo grisa. 

• Kretaren deribatuak: sepia, sangina… 

• Kretan oinarritutakoak: Conté koloreak. 

Historian zehar teknika hauen inguruko erabilera-erreferentziak aurki ditzakegu: 

Paleolitoko kobazuloetako artistek klarion naturala erabiltzen zuten marrazteko, 

eta Erdi Aroan klarion beltzarekin egin zituzten  marrazkiak; horrelakoak gorde 

egin dira gaur egun arte. 

XV. mendean, marrazteko klarion naturalen erabilerak ospea hartu zuen. 

1540an, marrazkiak egiteko tindatutako paperetan klarion gorriak, zuriak eta 

beltzak erabiltzen ziren. 

 

2.4.1 Euskarriak 

Grafitoarekin  eta ikatzarekin erabiltzen ditugun euskarri berak erabil ditzakegu. 

Azalean itsatsita geratzen den edozein euskarritan erabil dezakegu kreta: 

paperean, egurrean, mihisean… 

Papera 
Euskarri egokiena papera da. Paper pikortsua egiteko bi metodo daude: papera 

apar-harriarekin igurztea eta paperean marmol-hautsa edo apar-harriaren 

hautsa gomarekin itsastea. 
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Paperaren pikortasunak bi lan bete behar ditu: batetik, kreta-hautsa euskarrian 

mantendu behar du,  eta, bestetik, lausotzea erraztu behar du. 

Paper egokiena eta gehien erabiltzen dena hau da: kolore argia edo grisa eta 

pikortasun-maila ertaina dauzkan papera. 

• Paper suabe eta pikortsua. Hainbat paper pikortsu erabil ditzakegu:  

Ingres paper berjuratua, Canson paperak… Euskarria lakarra eta 

pikortsua bada, ezin hobeto finkatzen da kretaren hautsa. Irudiari 

adierazkortasuna ematen dio, kretak paperaren ehundura islatzen baitu: 

o Ingres papera. Oso egokia da. (Marka hauetan topa dezakegu: 

Fabriano, Tumba, Canson eta Arches) 

o Paper larrutxa. Paper leuna denez,  marrazki delikatuak egiteko 

erabiltzen da.  

o Lixazko papera. Pigmentua atxikitzen du eta tonalitate ona dauka. 

o Tisu papera. Askotan kartoian itsatsita aurki dezakegu. 

• Paper gogorra eta azalera leunekoa. Irudi akademikoak eta 

zehaztasunekoak egiteko erabiltzen da. 

 
Beste euskarri batzuk: egurra, harria, plastikoa eta metala 
Kretarekin marrazteko euskarriek porotsuak eta pikortsuak izan behar dute; 

horrelakoak izan ezean, inprimazio motaren bat erabili behar da azalera hori 

lortzeko.  

•  Mihisea. Moldakorra da, baina atzetik babestu behar da, kolpeek edo 

dardarek deforma baitezakete. 
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2.4.2 Tresnak 

Borragomak 

 
 

Marrazten dugunean erabiltzen ditugu baliabide gisa, argiak egiteko (zuriak), 

eremu bat argitzeko, mugak ezabatzeko edo marrazteko… 

Kretarekin hauek erabiltzen ditugu gehienbat: 

• Bigunak (moldagarria, ogi-mamizkoa…): balio tonalak lortzeko eta 

ezabatzeko. 

• Gogorrak (binilozkoak…): argiak egiteko eta mugak ezabatzeko edo 

marrazteko. 

  
Lausotzaileak 
 

 
 
Marrazteko, trazuak leuntzeko eta balio tonalak sortzeko erabiltzen ditugu, baita 

ezabatu eta eremu handiak argitzeko ere. 

Lausotzeko erabiltzen ditugun erremintak hauek dira: 

• Lausogailuak. Punta bat ilunentzat eta bestea argientzat erabiltzen da. 

Akabera uniformea ematen du, eta paperean kreta hobeto integratuta 

geratzen da. 
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• Artilezko edo kotoizko trapuak erabiltzen dira, degradazio-mailak egiteko. 

• Sarrio-azala eta feltroa. Askotan, argiak sortzeko erabiltzen dira. 

• Hegazti-lumak. Kreta-hautsaren hondarrak kentzeko erabiltzen dira. 

 

Zorrozkailuak 

 
Zorrozkailu mota bat baino gehiago dira: marraza, txorroskiloa eta lixazko 

papera. 

Kreta mota guztiei punta zorrozteko edo forma berezia emateko erabiltzen 

ditugu. Adibidez, trazu finak eta delikatuak egiteko, txorroskiloarekin zorrozten 

dugu punta; trazu zabalak egiteko, marraza eta lixazko papera erabiltzen 

ditugu. 

 
Finkatzaileak 

Lainoztagailu 

 

 

Aerosola 
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Kreta-hautsa euskarrietatik jausi egiten da; hori dela eta, finkatu egin behar 

dugu. 

Lehen, alkoholean diluitutako goma-lakazko, sabitegizko edo kolofoniazko 

soluzioekin finkatzen zen; gaur egun, ordea, emultsio akrilikoak eta polibinilozko 

azetatoak erabiltzen dira. 

Finkatzeko, aerosolak edo eskuko lainoztagailuak erabiltzen ditugu. 

 

2.4.3 Prozedurak 

Pigmentu-hautsarekin lan egiten dugunean (grafitoa, ikatza, kreta, Conté 

kolorea, pastela…), marrazteko erabiltzen ditugun prozedura berak erabiltzen 

dira. 

Lausotzaileekin marrazten badugu, lerro-marrazketa, grafismoak eta gradazio 

tonalak lor ditzakegu . 

 

Marrazkia modu hauetan landu dezakegu:  

• Naturalista. Itzal leunetan oinarrituta dagoenean. 

• Estrukturala. Lerro-marrazketa egiten dugunean (barraren puntarekin).  
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• Lumaztatuta. Trama paralelo bertikalekin egiten dugunean. 

• Adierazkorra. Trazu biziak eta urduriak erabiltzen ditugunean.  

Kretak lantzeko teknika berezia dago: hiru arkatz edo à trois couleurs; izan ere, 

hainbat kreta konbinatuko ditugu marrazkia egiteko, gehienetan zuria, beltza, 

sangina edo sepia, baina kolore-gama zabalagoa  dagoen efektua sortzen da. 

Askotan, erretratuak egiteko erabili izan da, baina edozein gai landu dezakegu 

teknika honekin. 

Kolore griseko edo tonu ertaineko paperean, lehenengo, kolore ilunekin 

modelatzen dugu irudia (sangina, beltza, bistre, sepia, urdina,…), eta, gero, 

zuriarekin lantzen ditugu argiak; kolore ertainak paperaren kolorearenak izango 

dira.  

Normalean kreta erabiltzen dugu, lerroa, orbana edo eta bi horien konbinazioa 

lantzeko, baita euskarriaren azaleraren testura islatzeko eta irudiaren 

adierazkortasuna indartzeko ere. 

Kretarekin lan egiteko, honako hauek hartu behar dira kontuan: 

• Kolorezko paperarekin lan egiten dugunean, argiek paperaren tonua 

izango dute, baina argi bizienak eta kontraste handia daukatenak kreta 

zuriarekin edo pastel zuriarekin lortuko ditugu. 

• Askotan, tonu ilunak lortzeko, lausotu gabeko kreta erabiliko dugu, edo 

Conté kolorea. 

• Marrazkiari  adierazkortasuna emateko, beharrezko lerro motak, 

grafismoak edo tramak erabil ditzakegu. 

• Pigmentu-hautsa lausogailuarekin edo trapuarekin aplika dezakegu, 

ñabardura suabeak lortzeko eta eremu handiak estaltzeko. Ur garbia eta 

pintzela erabilita, ñabardura delikatuak egin daitezke (lavados). 

• Kreta alboz jartzen badugu, eremu handiak marraztuko ditugu. 
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• Hainbat tonu lor dezakegu,  kretari egindako  presioa aldatzen badugu 

edo lausotzaileak eta kreta mota bat baino gehiago erabiltzen baditugu. 

Lerroa 

 Adierazkortasun-maila handia ematen du, baina aplikatzen den formaren 

menpe dago. 

Lerroa bozetoak egiteko edota aurretiazko estudioa egiteko erabil dezakegu. 

Guztiak marrazki adierazkorrak eta askeak izango dira. 

Kretari eusteko hainbat forma daude, eta forma bakoitzak trazu jakin bat 

zehazten du: 

• Kreta puntaz jarri eta arkatz bezala erabiltzen badugu, lerroa kontrolatua 

eta arina izango da: trazu garbiak eta eskuaren mugimendu bideratuak 

lortzen ditugu.  

• Kreta-barraren puntaren zabalerarekin marrazten badugu, trazua zabala 

eta bizia izango da. 

• Kretaren luzera erabiltzen badugu, tonu-eremu zabalak marrazteko 

aukera izango dugu . 

• Marrazten dugun heinean kreta hainbat norabidetan biratzen badugu, 

trazu arina lortuko dugu. 

• Kreta paperarekiko paraleloan jartzen badugu, hainbat lerro egin 

ditzakegu. Trazu zuzena, estua eta sendoa izango da. 
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Mamu-lerroa  

Irudia egiteko behar diren lerroak marrazten eta gainjartzen dira; horiek 

geroago ezabatuko ditugu, eta lana aurrera doan heinean zuzenduko dugu. 

Lerro horiei baztertutako lerroak edo mamu-lerroak esaten zaie; paperean 

efektu tonal interesgarriak sortzen dituzten lerroak dira eta, batzuetan, 

marrazkiari adierazkortasuna eta aniztasuna ematen diote. Mamu-lerroak 

ezabatzen ez baditugu, marrazkiaren prozesua zein emaitza ikusiko ditugu. 

Kretaren punta zorroztean, forma hartu behar da kontuan: 

 Punta kamutsa bada, trazu zuzena eta oso bizia izango da. 

 Punta alakatua badu, trazua zabalagoa eta erregularragoa izango da. 

Orbana 

Orbana erabiltzen dugunean, irudiek  bolumen- eta atmosfera-sentsazioa 

transmititzen dute; prozedura hau lantzeko, argi-ilunaren azterketa egingo 

dugu. 

Argi-iluna aztertzeko urratsak: 

• Lehenengo, irudiaren enkajea2 egokituko dugu: lerroen bitartez 

mugatuko ditugu  irudiaren formak; forma lineala edo orbana erabiliz 

egingo dugu. Behin enkajea eginda,  bolumena eta proportzioa aintzat 

hartuta geratuko dira, eta irudia lantzen jarraituko dugu.  

• Hautsa kentzeko, marrazkia trapu batekin ezabatuko dugu eta paperean 

geratzen den arrastoarekin jarraituko dugu lan egiten. 

• Balioespen tonala egingo dugu eta euskarrian argi-espazioak gordeko 

ditugu. Tonu ertainak landuko ditugu, kreta aplikatuta eta lausotuta. 

Kreta-hautsaren akumulazioak hainbat tonu sortuko ditu, eta paperak 

argi bizia eta aparteko argitasuna emango dio. 

                                                           
2 Iralen egindako Arte-marrazketa lanean aurkitu dut termino hau. 
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• Prozesuaren azken pausuan, argiak eta itzalak osatuko dira. 

Horretarako, bost alderdi hauek berrikusi behar ditugu: 

 Lausotzaileak edo borragomak erabiliko ditugu kreta 

kentzeko eta argi-balioak doitzeko. 

 Kreta itzal iluneko eremuak sakontzeko erabiliko dugu 

bakarrik. 

 Borragoma erabiliko dugu argi biziko eremuak garbitzeko 

eta perfilatzeko. 

 Trapua erabiliko dugu balio tonaleko eremuetan tonu 

ertainak berdintzeko edo beltzenak argitzeko. 

 Argiaren eta itzalaren arteko trantsizioak lausotuko ditugu. 

Komeni da  lausotzaileak ez erabiltzea behar baino 

gehiago. 

• Aukerakoa da Conté kolorea erabiltzea irudiaren elementu bati garrantzia 

emateko: trazu biziak edo orbanak erabilita lortzen da hori. 

  

 

Lerroa eta orbana 

Irudiaren giroan trazuak egingo ditugu, forma batzuk definitzeko edo 

mugimendua eta izaera emateko. Adibidez: orbana hondoa eta balio tonalak 

egiteko erabiliko dugu,  eta lerroa, irudiari indarra emateko. 
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Sfumato edo esfumatura 

Esfumatura erabiltzen badugu, kretak marrazki piktorikoak eta atmosferikoak 

egitea ahalbidetuko digu. 

Paperaren testura eta bizitasuna mantentzeko, esfumaturak suabea izan behar 

du. Esfumaturaren arriskuetako bat hau da: asko edo indar handiz erabiltzen 

badugu, marrazkiak kutsu artifiziala hartuko du. 

Lausogailua 

Lausogailuekin marrazten dugunean, muga ilunak desagertu egiten dira eta 

irudiak ukitu suabea hartzen du. 

Lausogailuekin lan egiteko prozedura hau da: 

• Pigmentu-hautsa lortuko dugu, kreta lixazko paper pikortsuaren kontra 

igurtzita edo lausogailua zuzenean kreta-barraren kontra igurtzita 

(kontuan izan azken hori zailagoa izango dela). 

• Lausogailuarekin pigmentua harrapatuko dugu. 

• Lausogailuaren puntarekin trazuak marraztuko ditugu. 

• Zenbat eta pigmentu gehiago hartu, orduan eta trazu biziagoak izango 

ditugu. 

• Eremu handietan lan egiteko, lausogailuaren zabalera erabiliko dugu. 

Borragoma 
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Borragomak marrazki eraikitzailea egiten laguntzen du. Eremu bat garbitzeko, 

trazua lausotzeko edota negatiboan marrazteko aukera ematen digu. 

 

Borragomaren ezaugarriak: 

• Lerroaren kalitatea eta tonua lantzeko erabiltzen da. 

• Punta alakatuarekin trazu zabalak lortzen dira eta ertzarekin trazu estuak 

marrazten dira. 

• Presioaren arabera, hainbat tonu zuri lor daitezke. 

Marrazkia negatiboan eginez gero, urrats hauei jarraituko diegu: 

• Paperaren azalera guztia tonu ertain batekin margotuko dugu. 

• Posizioa eta presioa aldatuz, borragomarekin hainbat zuri egingo ditugu. 

• Borragoma-arkatzarekin tramak konbinatuko ditugu, ehundurak eta 

itzalak marrazteko. 

 

1- SEPIA 

2- SANGINA 

3- KRETA ZURIA 

4,5,6- CONTÉ 
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2.4.4 Kreta zuria edo grisa 

Kreta, klarion eta crayón pinturek ezaugarri hauek dituzte: jatorri organikoa 

duten mineralak dira eta pintura lehorrak dira. 

Datu historikoak 

XV. mendearen hasieran hasi zen kreta zuria erabiltzen, argiak indartzeko. Hori 

gertatu zen papera kolorez tindatzen hasi ondoren eta paperaren erabilera 

zabaldu ondoren. 

Pizkundean, kretak ospe handia lortu zuen, eta mendeetan zehar mantendu 

izan da gaur egun arte. 

Konposizioa 

Kreta kareharritik ateratzen da. Kareharriaren geruzetan aurkitzen dugu 

material hau; biguna da eta kolore zuria edo grisa izaten du. 

Tradizioz,  zuzenean kareharri-hobietan marrazteko barrak mozten ziren; 

aurrerabide teknikoak direla eta, kareharri-hautsa konprimatzen hasi zen 

(konpresio mekanikoa erabiltzen) klarionak egiteko.  

Gaur egun, barrak edo kreta-arkatzak egiteko, kareharria urarekin eta 

aglutinatzaile batekin (tragakanto goma edo goma arabigoa) nahasten da. 

Formula: kareharri-hautsa + ura + aglutinatzailea (goma arabigoa…) 

Kareharri-hautsa urarekin eta aglutinatzailearekin nahasten da; egindako 

masarekin barra egiten da edo egurrezko hodietan sartzen da, eta lehortzen 

utzi. 

Kretaren formulari gehitzen badiogu pigmentua, hainbat kolore lortuko ditugu. 
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Kretaren kolore tradizionalak hauek dira: zuria, beltza, sepia (marroi beroa), 

sangina, siena, bistre (marroi hotza), berde iluna eta urdin iluna. 

Ezaugarriak 

• Kretak barra karratu edo zilindrikoetan zein arkatzetan aurki ditzakegu 

merkatuan. 

• Pastela baino gogorragoak eta koipetsuagoak dira. 

• Beste teknika lehor batzuekin (ikatza, sangina, pastela…) lan egiten 

dugunean,  kreta zuria erabiltzen dugu irudiaren argi-guneak 

nabarmentzeko. 

• Lausotzaileak (lausogailua, trapua…) erabil ditzakegu koloreen 

nahasketa egiteko.  
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2.4.5 Kretaren deribatuak 

2.4.5.1 Sangina 

Kreta-koloreen artean gehien erabiltzen dena sangina da. Kretaren deribatua 

da, burdin oxidoarekin (hematites) egiten da eta haren ezaugarri nagusia gorria 

izatea da, baina kontuan hartu behar dugu gorri-maila bat baino gehiago 

daudela: lehena, aran-gorria; bigarrena, eskarlata kolorearen eta karmin-

kolorearen tartekoa, eta, hirugarrena, gorriaren eta gaztaina-kolorearen 

tartekoa, hau da, marroi-gorriaren eta terrakota gorriaren tartean dauden 

koloreak. Kolore horiek erreketa-graduaren eta buztin-kantitatearen 

ehunekoaren konbinazioarekin lortzen dira. 

Sanginaren arrakasta honako ezaugarri hauetan datza: paperaren testuraren 

sentikortasunean, berotasun sentsazioan, argitasunean, ñabarduraren 

aberastasunean eta leuntasunean. 

Datu historikoak 

Antzina, Egipton tenplu eta hilobietarako pinturen zirriborroak egiteko erabiltzen 

zen. Mendebaldeko herrietan hasieran freskoen prestatze-marrazkietarako 

erabiltzen zen: freskoa margotu baino lehen, estalitako horma batean 

marrazten zen sanginarekin; prozedura honi sinopia esaten zitzaion, 

hematitesaren jatorria Sinope hiria baitzen. 

XIV. mendearen bukaeran, sangina marrazketa-teknika bihurtu zen, eta 

paperean aplikatzen hasi zen, bai forma solidoan (barrak utzitako trazuekin), 

bai forma likidoan (pintzelarekin egindako ur-kolorearekin). 

Pizkundeko maisuen teknika gogotsuena zen; Leonardo da Vincik (1452-1519), 

esaterako,  XVI. mendearen hasieran marrazketa-teknika garrantzitsu gisa  

ezarri zuen. Historiagile guztiek esaten dute sangina marrazketarako teknika 

erabili zuen lehenengo artista Leonardo da Vinci izan zela. 

Teknika hau erabili zuten beste artista batzuk hauek izan ziren: Miguel Angel, 

Pontormo eta Parmigianino, besteak beste. 

XVII. mendean, biluzien estudioa egiteko erabiltzen zen (Le Brun, Watteu,…) 
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XVIII. mendean, tailer guztietan erabiltzen zen, bai modeloen estudio 

akademikoak egiteko, bai paisaiak marrazteko (Fragonard). Mende horretan eta 

aurrekoan  artista frantziarren teknika gustukoena sangina izan zen.  Fêtes 

Galantes gaietan erabilia izan zen. 

XIX. mendeko inpresionistek (Renoir, Marisot, Manet,…) ñabarduraren 

aniztasunagatik erabiltzen zuten sangina.  

Artista gehienek pentsatzen dute erretratua eta biluziak marrazteko egokia dela,  

bai lortzen den koloreagatik, bai irudiaren fintasunagatik. Sanginak 

emakumearen gorputzaren formak eta espresioak nabarmentzen ditu; horrez 

gain, zirriborroak, paisaiak edo arropak egiteko erabiltzen da. 

Konposizioa 

Formula: kreta + burdin oxidoa (hematites) + aglutinatzailea (goma edo kola) + 

buztina 

Erreketa-graduaren eta buztin-kantitatearen arabera, hainbat kolore lor 

ditzakegu (gorri ingelesetik marroi ilunera) 

Ezaugarriak 

• Izena odolaren koloretik dator, kolore gorrixka dauka-eta. Hematites 

izeneko burdin oxidoaren pigmentuak okre gorriak sortzen ditu.  

• Biguna eta harikorra da. 

• Zaila da ezabatzen. 

• Kolore iraunkorrak eta naturalak dira. 

• Marrazkiari argitasuna, berotasuna, leuntasuna eta aberastasuna 

ematen dio. 

• Lausotzaileekin erabil dezakegu. 

• Ikatzaren ezaugarri berak ditu; horregatik, sanginaren teknika eta 

ikatzarena analogoak dira. 
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• Sangina-arkatza neurri txikiko marrazkiak egiteko egokia da,  eta trazua 

eta ehundura nabarmenak  izan daitezen nahi dugunean erabiltzen da. 

 

 

 

 

2.4.5.2 Sepia 

Txipiroi-tintatik edo txibia-tintatik ateratzen da kolore sepia: hortik datorkio 

izena. Kolore marroiak eta terrakota ilunak izaten dira. 

Konposizioa 

Formula: kreta + txipiroi-tinta + aglutinatzailea + buztina 
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Txipiroi-tinta kretarekin, buztinarekin eta gomarekin nahasten da; egindako 

masarekin barra egiten da edo egurrezko hodietan sartzen da, eta lehortzen 

utzi. 

Ezaugarriak 

Sanginaren eta sepiaren ezaugarriak berdinak dira. 

• Izena txipiroi tintatik datorkio, kolore beltz marroixka dauka-eta. 

• Biguna eta harikorra da. 

• Zaila da ezabatzen. 

• Kolore naturalak eta iraunkorrak dira. 

• Marrazkiari argitasuna, berotasuna, leuntasuna eta aberastasuna 

ematen dio. 

• Lausotzaileekin erabil dezakegu. 

• Ikatzaren ezaugarri berak ditu; horregatik, sepiaren teknika eta 

ikatzarena analogoak dira. 

• Sepia-arkatza neurri txikiko marrazkiak egiteko egokia da; haren trazua 

eta ehundura nabarmentzekoak dira. 
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2.4.6 Conté koloreak 

Kretak hobetzeko eta horiek ordezkatzeko sortu ziren. Nicolas Jacques Conték 

osagai hauek nahastuta lortu zuen gaur egun ezagutzen dugun formula: 

pigmentu-hautsa + grafitoa + koipea + kola (aglutinatzailea) 

Nahasketa horrek zetadun trazua ematen du, eta euskarrian kretak baino hauts 

gutxiago uzten du. 

Pigmentu-hautsa eta grafitoa kola eta koipearekin aglutinatzen dira, bai 

barretan, bai arkatzetan (egurrezko hodietan). 

Beste zenbait pastelen antza dute, baina gogorragoak eta koipetsuagoak dira. 

Merkatuan eskaintza zabala egon arren, artista askok nahiago dute tonu 

tradizionalak erabili: beltza, zuria, grisa eta lur-koloreak (sepia, sangina, 

terrakota…). 

Kolore beltzak hiru gogortasun-maila ditu: 1 HB ertaina, 2 B biguna eta 3 BB 

oso biguna. Sepiak, bistreak (marroi hotza) eta sanginak gogortasun-maila bat 

baino ez dute 
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Kretarekin  egindako lanak: 
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PASTELA 
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2.5. PASTELA 
Ezagutzen dugun pastel-teknika, marrazketa- eta pintura-teknika artifiziala da. 

Bolumenak indartzeko eta kolorearen bitartez errealitatera hurbiltzeko sortu zen 

pastela. Teknika hau erabiliz gero, kolorea lehorrean aplikatzen da euskarrian. 

Pastelak  landare- edo mea-pigmentuarekin  egindako pasta bat dira; izan ere 

pastelaren izenaren jatorria pasta hitzetik dator.  

 

2.5.1 Datu historikoak 

Historiaurreko pinturak pastelaren lehenengo agerraldiak izan zitezkeen. 

Historiaurreko gizakiak egindako margoen konposizio-formula eta pastelarena 

berdintsuak da: birrindutako pigmentu puruak  uretan diluituta, munduko 

herrialde batzuetan landare-izerdiarekin aglutinatzen zuten. 

XV. eta XVI. mendeetan, koloretan marrazteko pigmentuak aglutinatzaile 

gutxirekin erabiltzen ziren. Mende horietan pastela beste teknika batzuekin 

erabiltzen zen; esaterako, bukatutako erretratuei azken ukitua emateko. 

XVI. mendean, Italian, bozetoak egiteko erabiltzen zen.  Ikerlari askok esaten 

dute Leonardo da Vinci artistak3, (1452-1519) erabili zuela pastela lehenengoz: 

1495an Isabella d’Este-ren erretratu bati ukitu bat egin zion pastel horiarekin. 

Italian ere Giovanni Paolo Lomazzok (1538-1600) 1584an egindako tratatuan 

esaten du: “Kolore-hautsekin egindako punta konposatuak…”. Alemanian, 

aitzindaria Hans Holbein gaztea (1497-1543) izan zen, pastela maiz erabiltzen 

baitzuen. Frantzian, Jean Francois Clouet (1510-1590). Artistek egindako 

marrazkietan kolorea indartzeko erabiltzen zen pastela. 

 

XVII. mendean pastel-pinturak ematen zituen koloreak rokokoaren garaian 

                                                           
3  DIANA CONSTANCE. Pastel (escuela de pintura). Grupo Anaya. Madrid, 1994. 
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erabiltzen zirenen antzekoak ziren, eta garrantzia hartzen hasi zen teknika 

piktorikoetan. 

XVIII. mendean, teknika piktoriko bihurtu zen pastela,  eta ez marrazkiaren 

prozesuaren atal; izan ere, pastela bigarren eskuko prozedura izatetik olio-

pinturaren maila izatera heldu zen. Teknika honen benetako aitzindaria Rosalba 

Carrera (1674-1757) Veneziako margolaria izan zen. 1720an Parisen lan egin 

zuen Luis XV.a Frantziako erregearen gortean, eta fama artistikoa izan zuen 

emakume gutxi horietako bat izan zen. Artista frantsesek erretratuak egiteko 

erabiltzen zuten prozeduran pigmentu-hautsa lausogailuekin nahasten zuten; 

horrela, pastel-pinturaren azalerak olio-pintura leunaren kutsua hartzen zuen.  

XVIII. mendearen amaieran, Parisen pastela lantzen zuten 2.500 artista inguru 

ezagutzen dira. 

Frantziako Iraultzaren ondoren gutxiagotan  erabili zen, Neoklasizismoarekin 

batera olio-pintura nagusitu baitzen. 

XIX. mendearen hasieran, ordea, berpiztu egin  zen pastel-teknikaren erabilera. 

Jean Francois Millet (1814-1875) hasi zen berriro pastela erabiltzen bere 

berehalakotasunagatik eta espontaneotasunagatik.  

XIX. mendearen amaieran, Monet-ek pastelarekin egindako paisaiak 

garrantzitsuak izan ziren. Garai hartan,  margolari inpresionistek pastel-teknika 

indartu zuten, eta, horren ondorioz, pastelaren freskura eta naturaltasuna 

inpresionismorako erreferente izatea lortu zuten: ikuspegi berri bat eman zioten, 

teknika hau indar eta ausardi gehiagorekin erabili zuten eta. Edgar Degas, 

Auguste Renoir eta Toulouse-Lautrec nabarmendu ziren margolari 

inpresionisten artean, kolore purua eta bata bestearekin gainjarritako koloreak 

erabiltzeagatik. 

Edgar Degasek askotan erabili zuen teknika hau, eta lan garrantzitsuak egin 

zituen; gaiak zabaldu zituen eta beste modu batean lantzen hasi zen. 

Prozedura hauek erabili zituen:  
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• Impastoa pastelarekin: hainbat pastel-geruza aplikatzen zituen, eta 

geruza bakoitza hurrengoa margotu baino lehen  finkatzen zuen; 

prozedura honi impasto esaten zaio; olio-pinturari sakontasuna eta 

gardentasuna ematen dio. 

• Trementinarekin bustitako paperean erabili zuen pastela: pigmentua 

xurgatzen du eta hauts-forma desagertzen da. 

• Pastela akuarelekin, tenperekin edo olioarekin erabiltzen zuen. 

• Lurruna eta pintzela erabili zituen: pastelarekin margotu eta gero, ur 

irakinarekin zipriztintzen zuen margo osoa edo aukeratutako zatia, 

eta pastel-pasta bihurtzen zuen; horrela, pasta hori landu zezakeen 

pintzelarekin. 

• …. 

XX. mendearen hasieran, pastela erabili zuten artista aipagarrienak Mary 

Casats eta Kitchner izan ziren. XX. mendearen amaieran, 1980an, Kitaj-ek 

erabili zuen, besteak beste. 

Esan dezakegu pastela mugimendu artistiko guztietan izan duela presentzia, 

gaur egun arte. 

 

2.5.2 Konposizioa 

Formula: pigmentu-hautsa + klarion zuria + aglutinatzailea 

Formularen osagaiak hauek dira: 

• Pastela egitekoak: klarion zuria, kaolina (Txinako buztina) edo berun 

zuria (albayalde: berunezko karbonatoa edo Espainiako zuria). 

• Aglutinatzaileak: tragakanto-goma, goma arabigoa, arrain-kola, untxi-

kola, Marseillako xaboia, liho egosiaren ura, garagarra edo metilzelulosa 

izan daitezke, besteak beste. 
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• Pigmentuak: pigmentu-hautsek fin-finak izan behar dute. 

Pigmentu-hautsek fin-finak izan behar dute; horiek  klarionarekin nahasten dira, 

eta,  ondoren,  goma edo kola batekin aglutinatzen dira pasta bat eginez. Erabili 

behar den aglutinatzaile-kantitatea nahikoa izan behar da, eskuetan ez 

desegiteko eta marraztean euskarrian itsasteko. Batzuetan, kontserbatzaile eta 

fungizida bat gehitzen da. 

Nahasketa horri klarion zuririk botatzen ez badiogu, sortzen dugun pastelak 

kolore bizia izango du: guztiz asetako kolorea izango da. Zuri-kantitatea 

proportzio ezberdinetan gehitzerakoan, hainbat kolore-maila eta tonu-gama 

zabalagoak lortzen dira. Zuri-karga handia daukaten koloreei pastel-koloreak 

esaten diegu, hau da, asetasun gutxiko koloreak dira. 

Tonu argiak lortzeko, nahasketari klarion zuria gehitzen diogu, eta, tonu ilunak 

lortzeko, klarion beltza. 

Era askotako barrak modelatzen dira, eta horiek lehortzen uzten  dira; barra 

meheak egurrezko hodietan sartzen dira, pastel-lapitzak egiteko. 

 

2.5.3 Pastel motak 

Hauek dira merkatuan aurkitzen ditugun pastel motak: 

2.5.3.1 Pastel-barrak 

Pastel hauek ez dira koipetsuak; pigmentu-hautsarekin eta aglutinatzailearekin 

egiten dira. 

Pastel barraren gogortasuna horrek duen aglutinatzaile-kantitatearen 

araberakoa da; hau da, zenbat eta aglutinatzaile gehiago izan, orduan eta  

gogorragoa izango da. 

Aglutinatzailea kontuan hartuta, pastelak honela sailka ditzakegu: 

o Pastel bigunak. Pastel hauetan pigmentu-hautsaren proportzioa handia 

da;  beraz, oso puruak dira eta koloreak distiratsuak dira. 
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Barra hauek erraz desegiten dira paperean igurztean, eta indar handiko 

arrastoa uzten dute.  

Koloreak elkarrekin nahas daitezke, lausotu…, baina kontu handiz, 

lardaskatzea erraza izaten baita.  

Pastel hauek lan piktorikoak egiteko erabiltzen dira. 

 

o Pastel gogorrak. Pigmentu gutxi eta aglutinatzaile asko daukaten 

pastelak dira. Kolorearen bizitasuna ahulagoa da eta distira gutxikoak 

dira; trinkoagoak dira.  

Pastel hauek zorroztu daitezke, trazu zehatzak egiteko eta xehetasunak 

lantzeko; zirriborroak egiteko eta irudiaren elementu bati indarra emateko 

erabiltzen dira  gehienbat. 

 

2.5.3.2 Pastel-lapitzak 

Pastel-barra meheak egurrezko hodietan sartzen dira. Nahiz eta erabiltzen den 

pastela nahiko gogorra izan, inoiz ez dute koloretako lapitzen sendotasuna; 

horregatik, punta zorrotza mantentzea zaila izaten da. 

Akuarelatu daitezkeen pastel-lapitzak badaude, trazuak urarekin dilui daitezke 

eta, horrela, akuarela eta pastelen arteko efektuak lortzen dira. 
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2.5.3.3 Oliozko pastelak 

 

Teknika lehorra, polikromatua eta koipetsua da.  

Oliozko pastelari barrazko olioa ere esaten zaio . 

Oliozko pastela argizarizko crayonetatik hurbilago dago pastel bigunetatik 

baino, baina crayonak baino malguagoak dira. 

1949. urtean, Henri Sennelier margo-fabrikatzaileak oliozko pastel profesionala 

sortu zuen. Picassok eta Henri Goetzek eskatu zioten pintura berri bat 

asmatzeko; pintura horrek ezaugarri hauek bete behar zituen: 

 Olio-pintura izatea.  

 Pinturan marraztu ahal izatea.  

 Olio-pintura baino trinkoagoa izatea. 

 Ikatza edo pastela bezain adierazkorra izatea.  

 Grafito-arkatzak bezala marraztu ahal izatea  

 Olioan margotzea ahalbidetzea.  

Horiez gain, mihisean trazu zuzenak egitea eta kolorea zuzenean nahastu ahal 

izatea lortu zuen Sennelierrek. 

• Konposizioa. Formula: pigmentu-hautsa + hidrokarburozko argizaria + 

abere-gantza 

Pastel hauei materia koipetsuak gehitzen zaizkie, eta trementina-

esentzian, trementina-olioan edo alkohol zurian disolbagarriak dira. 
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Gaur egun badaude uretan disolba daitezkeen oliozko barrak. 

• Ezaugarriak. Hauek dira oliozko pastelaren ezaugarri nagusiak: 

 Iraunkorragoak eta gogorragoak izatea. 

 Trazu sendoak eta kolore bizikoak izatea. 

 Krematsuak izatea. 

 Kolore-paleta zabalagoa izatea. 

• Euskarriak. Oliozko pastela hainbat euskarritan landu dezakegu: papera, 

mihisea, egurra, kristala, zeramika, metala… Ez-porotsuak diren 

azalerak  aldez aurretik prestatu behar dira inprimazio jakin batekin, 

pastel mota honekin lan egiteko. 

• Inprimazioa: Gesso izenekoa. 

• Erremintak: 

 Lausotzaileak  

 
 

Oliozko pastelarekin  egindako marrazkiak lausotzeko erabiltzen 

dira, tonu-trantsizio delikatuak lortzeko. Lausotutako eremu batean 

degradazio tonalak egitea errazagoa da. Trazuari izaera eta keinu-

adierazpena kentzen dizkio.  

 Lausogailuak. Zatar-papera (estraza) biribilkatzean sortzen den 

punta konikako zilindro bat da; lixazko arraspaz garbitzen dira. 

Hainbat diametrotako lausogailuak daude,  marrazkiaren arabera 

irudi txikian eta handian erabiltzeko. 

 Trapuak (kotoizkoak, sarrio-azalak…) eta kotoi-zotzak  ere erabil 

ditzakegu.  
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 Atzamarra. 

 Marraza edo kuterra. Margoa kentzeko eta olio-trazuak 

ezabatzeko erabiltzen dira.  

 
 

 Pintzelak eta espatulak.  

Oliozko barrak berotan lantzen ditugunean,  pintzela edo espatula 

erabiliko dugu, euskarrian zabaltzeko eta margotzeko; baita 

margoa diluitzen dugunean euskarrian bertan ere. 

Espatula  hotzean lantzen dugunean, oliozko pastela pinturaren 

gainean karrakatzeko eta formak emateko erabiliko dugu. 

. 

• Prozedurak. Argizariarekin erabiltzen ditugun prozedura berak erabiliko 

ditugu oliozko pastelak lantzeko.  

Oliozko pastela forma hauetan landu dezakegu:  

 Hotzean. Prozedura hau aurreko mendean erabiltzen hasi zen; 

oliozko pastelak zuzenean erabiltzen ziren marrazteko eta  

margotzeko.  

− Hainbat kolore nahas ditzakegu gardentasunak egiteko. 

− Kolore ilun bat beste kolore batekin estal dezakegu; 

marraza erabiltzen da egindakoa zuzentzeko. 

− Lausogailua edo kotoizko trapuak erabiliz lausotu 

dezakegu. 

− Margoa euskarrian dagoenean, lavado-teknika erabil 

dezakegu. Efektu leunak sortzeko eta degradatuak 

lortzeko, oliozko pastelak trementina-esentziarekin edo 

petrolioarekin nahas ditzakegu; horrela, gardentasun 

ederrak lortzen dira. Lavado-teknika erabiltzen dugunean, 

pintura-kantitate handiarekin margotzen dugu, 
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pastelarekin presio handia eginez edo kolorearen gainean 

behin eta berriro margotuz; gero, koloreak lausotzeko, 

margotutakoa diluitzen dugu pintzela eta trementina-

esentzia erabilita. Modu horretan, testura aberatsak eta 

erakargarriak lortzen dira. 

− Koloreak gainjar ditzakegu, eta, gero, espatularen edo 

pintzelaren puntarekin karrakatu eta irudiak sortu. 

 

Oliozko pastela + trementina esentzia 



 

98 

 

 

 

 Berotan. Antzina erabiltzen zen prozedura hau: enkaustika-teknika 

deitzen zen. Enkaustikaren prozeduran pinturak bero egon behar 

du eta likido-egoeran; orduan, pintzelarekin pintura hartu eta 

margotzen da. Prozedura hau oso arin landu behar da, pintura 

berehala gogortzen baita.  
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Gaur egun prozedura honekin impastoak lortzen dira: pastelaren 

ertza berotu eta zuzenean margotzen da euskarrian, edo 

espatularekin. Horrela, ore-testura aberatsak eta argitasun handikoak 

lortzen dira.  

 

2.5.4 Ezaugarriak 

Hauek dira pastelaren ezaugarri nagusiak: 

• Hauskorra da. 

• Erraz erabiltzen  da. 

• Teknika arina da; ez da lehortu behar. 

• Beste teknika batzuekin konbina dezakegu: akuarela, akrilikoa, olio-

pintura, collage… 

• Testura leuna du. 

• Kolore biziak, argitsuak eta sutsuak dira. 

• Pastelaren koloreak argitasuna, freskura eta fintasuna ematen du. 

• Ezaugarri nagusia haren  opakutasuna da; horrek  kolore-orbanak 

margotzea edo planoak gainjartzea ahalbidetzen du (nahastu edo 

lausotu gabe). 

• Gutxi itsasten da.  

• Degradatu onak eta efektu estilistikoak lortzen dira hari esker. 

2.5.5 Euskarriak 

Pastela hainbat euskarritan landu dezakegu; euskarrien ezaugarri 

garrantzitsuenak hauek dira: pigmentu-hautsa itsasteko porotsuak izatea eta 

euskarrian mantentzea. 
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Euskarriaren koloreak eta testurak funtzio garrantzitsua dute irudiaren azken 

emaitzan. 

Hauek dira erabiliko ditugun euskarriak:  

• Papera,  kartoia eta pergaminoa 

Euskarri egokiena papera da, pikor ertaina edo lodia duten paper eta 

kartoi mehea (cartulina).  

Paperaren pikortasunak bi lan bete behar ditu: batetik, pigmentu-hautsa 

euskarrian mantendu behar du, eta, bestetik, lausotzea erraztu behar du. 

Kontuan hartu beharrekoak: pisua, xurgarritasuna, testura eta kolorea. 

Kolorezko paperak erabiltzen dira; gomendagarria da marrazkiaren 

irudiarekin konbinatzen edo kontrastatzen duten kolore argiko paperak 

erabiltzea.  

Hainbat paper pikortsu erabil ditzakegu: Ingres paper berjuratua, Canson 

paperak, lixazko papera, akuarela-papera edo Velour papera.  

Papera pikortsua ez bada, pikortasuna sortzeko bi metodo daude: apar-

harriarekin papera igurztea edo paperean marmol-hautsa edo apar-

harriaren hautsa itsastea gomarekin. 

• Mihisea 

Azalera prestatu behar da, eta inprimazioarekin testura pikortsua lortzen 

da, pastelarekin lan egiteko. 

Inprimazioaren formulak: kola edo goma + marmol-hautsa 

                                          Gesso akrilikoa + marmol-hautsa 

Euskarri baten tenkatutako mihisea izaten da; gomendagarria da 

animalia-jatorria duten kolekin ez inprimatzea, lizundu egiten da eta. 

Antzina zetazko eta belusezko oihalak erabiltzen zituzten, pigmentu-

hautsa erraz  itsasten baitzen. 
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• Taula 

Azalera prestatu behar da, eta inprimazioarekin testura pikortsua lortzen 

da, pastelarekin lan egiteko. 

Inprimazioaren formulak : kola edo goma + marmol-hautsa 

                                          Gesso akrilikoa + marmol-hautsa 

• Tisu (muselina) kartoi baten itsatsita ere erabil dezakegu. 

Azalera prestatu behar da, eta inprimazioarekin testura pikortsua lortzen 

da, pastelarekin lan egiteko. 

Inprimazioaren formulak : kola edo goma + marmol-hautsa 

                                         Gesso akrilikoa + marmol-hautsa 

 

 

2.5.6 Erremintak 

 
Borragomak 

 
Borragomak marrazten dugunean erabiltzen ditugu baliabide gisa, argiak 

egiteko (zuriak), eremu bat argitzeko, mugak ezabatzeko edo marrazteko… 

Pastelarekin hauek erabiltzen ditugu gehienbat: 

• Bigunak (moldagarria, ogi-mamizkoa…): balio tonalak lortzeko eta 

ezabatzeko. 
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• Gogorrak (binilozkoak…): argiak egiteko eta mugak ezabatzeko edo 

marrazteko. 

Borragomak ezaugarri hauek ditu: 

• Trazuaren kalitatea eta tonua lantzeko erabiltzen da. 

• Punta alakatuarekin trazu zabalak lortzen dira eta ertzarekin trazu estuak 

marraztu. 

• Presioaren arabera, hainbat tonu zuri lor daitezke. 

 
Lausotzaileak 
 

 
 
Marrazteko, trazuak leuntzeko eta balio tonalak sortzeko erabiltzen ditugu, baita 

ezabatu eta eremu handiak argitzeko ere. 

Lausotzeko erabiltzen ditugun erremintak hauek dira: 

• Lausogailuak. Akabera uniformea ematen du, eta paperean pastela 

hobeto integratzen da. 

• Artilezko edo kotoizko trapuak erabiltzen dira, degradazio-mailak egiteko. 

• Sarrio-azala eta feltroa. Askotan, argiak sortzeko erabiltzen dira. 

• Hegazti-lumak. Pastel-hautsaren hondarrak kentzeko erabiltzen dira. 

• Atzamarrekin lausotzeak koloreen nahasketa errazten du eta gradazio 

tonalak ahalbidetzen ditu. 

 
 
 
 



 

103 

 

Zorrozkailuak 
Zorrozkailu mota bat baino gehiago dira: marraza, txorroskiloa eta lixazko 

papera. 

 
 

Pastel mota guztiei punta zorrozteko edo forma berezia emateko erabiltzen 

ditugu. Adibidez, pastel-lapitzarekin trazu finak eta delikatuak egiteko, 

txorroskiloarekin zorrozten dugu punta; trazu zabalak egiteko, marraza eta 

lixazko papera erabiltzen ditugu.  

 
Finkatzaileak 

Lainoztagailu 

 

 

Aerosola 
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Lehen, alkoholean diluitutako goma-lakazko, sabitegizko edo kolofoniazko 

soluzioekin finkatzen zen; gaur egun, ordea, emultsio akrilikoak eta polibinilozko 

azetatoak erabiltzen dira. 

Finkatzeko, aerosolak edo eskuko lainoztagailuak erabiliko ditugu. 

Pigmentu-hautsa euskarrietatik jausten da; hori dela eta, finkatu egin behar 

dugu. Pastelekin lan egiteko, gomendatzen da marrazkietan finkatzailerik ez 

erabiltzea, kolorearen opakutasuna eta argitasuna gal daitezke-eta. 

Hobe da paperarekin edo kristalarekin babestea; kristala erabiliz gero, passe-

partouta behar dugu pastel-pinturak kristala ez ukitzeko. 

Hala eta guztiz ere, artista askok paperari atzetik botatzen diote finkatzailea. 

2.5.7 Prozedurak  

Pigmentu-hautsarekin lan egiten dugunean (grafitoa, ikatza, kreta, Conté 

kolorea, pastela…), marrazteko erabiltzen ditugun prozedura berak erabiltzen 

dira. 
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Lanean hasi baino lehen, honako hauek hartu behar dira kontuan: 

• Pastelarekin gehien erabiltzen dugun prozedura igurztearena da; 

horretarako,  hainbat lausotzaile erabil ditzakegu. 

• Modu batean baino gehiagotan egin dezakegu presioa, ñabardurak 

lortzeko.  

•  Akatsak borragomarekin eta pintzelarekin ezaba ditzakegu.  

• Paperaren kolorea hondo tonal gisa erabil dezakegu.  

• Pastela beste teknika batzuekin konbinatuz erabil dezakegu: 

 Akuarelarekin eta gouachearekin  akabera oso bizia eta efektiboa da; 

aplikazioaren ordenak ez dauka zerikusirik azkeneko emaitzarekin. 

 Teknika lehor guztiekin oso ondo konbinatzen du pastelak, bai 

marrazkiari  hasiera emateko, bai trazuak indartzeko. 

• Gomendagarria da hasieran kolore argiak erabiltzea eta bukaeran kolore 

ilunenak; tonu ertainak lortzeko, lehenengo, kolore bakar batekin barruko 

trazatua egingo dugu, eta, geroago, tonu-gamako kolore argiago bat 

aplikatuko dugu. 

• Koloreen arteko nahasketak egiteko hiru forma daude: 

 Zuzenean euskarriaren gainean koloreen nahasketak egingo ditugu: 

lausotuz lortutako koloreak izango dira. 

 Kolore-trazuak elkartuko ditugu nahasketa optikoak lortzeko (trazuak 

bata bestearen ondoan marrazten dira). 

 Euskarriaren gainean kolore zehatza margotuko dugu; horretarako, 

merkatuan aurkituko ditugu kolore guztiak. 

• KONTUZ!  Pastelarekin nahasketa asko egiten baditugu, koloreek distira 

galduko dute. 
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Lerroa 

Euskarrian zuzenean lantzen da barrarekin. Kontuz ibili behar da, paperaren 

testurak egindako lerroan eragina dauka-eta. 

Kolorearen hainbat bizitasun- eta adierazkortasun-maila lantzeko, trazu lodiak 

eta estuak tartekatu ditzakegu, zorroztutako ertza edo alakatutako ertza erabil 

dezakegu edota trazua egiteko presioa alda dezakegu. 

Tonuaren eta itzalen efektuak lortzeko, modu sinpleena hauxe da: trazuak 

gainjartzea edota gurutzatutako trazuak egitea. 

 

 

Orbana 

Kolorea eta tonua lantzeko, irudia itzalez estaliko dugu modu leun batean. 

Lehenengo, bi kolore edo gehiago jarriko ditugu; gero, lausotzaileekin igurtziko 

ditugu, eta, azkenik,  koloreen gradazioak eta haien nahasketa sortuko ditugu. 

Orbana erabiltzen dugunean, irudiek  bolumen- eta atmosfera-sentsazioa 

transmititzen dute; prozedura hau lantzeko, argi-ilunaren azterketa egingo 

dugu. 
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Argi-iluna aztertzeko urratsak: 

• Lehenengo, irudiaren enkajea4 egokituko dugu: lerroen bitartez 

mugatuko ditugu  irudiaren formak; forma lineala edo orbana erabiliz 

egingo dugu. Behin enkajea eginda,  bolumena eta proportzioa aintzat 

hartuta geratuko dira, eta irudia lantzen jarraituko dugu.  Trazu horiek 

kolore argiekin egingo  ditugu —adibidez, horiarekin edo laranjarekin―, 

geroago aztarna erraz ezabatzeko. 

• Hautsa kentzeko, trapu batekin ezabatuko dugu marrazkia, eta paperean 

geratzen den arrastoarekin jarraituko dugu lan egiten. 

• Balioespen tonala eta argi-eremuak gordeko ditugu geroko. Tonu 

ertainak landuko ditugu, pastela aplikatuta eta lausotuta (atzamarra 

erabil dezakegu lausotzeko; horrela, hobeto kontrola dezakegu lausotze-

eremuak). Pastel-hautsaren akumulazioak hainbat tonu sortuko ditu.  

• Hasieran, gomendagarria da pastel gutxi aplikatzea; horrela, kolore 

guztiak pixkanaka lortuko ditugu. Kontuan hartu pastelarekin margotzen 

dugunean  zaila dela kentzea baina ez gehitzea. 

• Prozesuaren azken pausoan, argiak eta itzalak osatuko dira. 

Horretarako, bost alderdi hauek berrikusi behar ditugu: 

 Lausotzaileak edo borragomak erabiliko ditugu pastela kentzeko eta 

argi-balioak doitzeko. 

 Ikatza itzal iluneko eremuak sakontzeko erabiliko dugu bakarrik. 

 Borragoma erabiliko dugu argi biziko eremuak garbitzeko eta 

perfilatzeko. 

 Trapua erabiliko dugu gris balio tonaleko eremuetan grisak 

berdintzeko edo beltzenak argitzeko. 

                                                           
4 Iralen egindako Arte-marrazketa lanean aurkitu dut termino hau. 
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 Argiaren eta itzalaren arteko trantsizioak lausotuko ditugu. Komeni 

da  lausotzaileak ez erabiltzea behar baino gehiago. 

• Pastelarekin lan egiten dugunean, beti trapu lehorra eta garbia izan 

behar dugu ondoan, bai eskuak garbitzeko, bai irudia lausotzeko.  

Lerroa eta orbana 

Irudiaren giroan egingo ditugu trazuak, forma batzuk definitzeko edo 

mugimendua eta izaera emateko. Adibidez: orbana hondoa eta balio tonalak 

egiteko erabiliko dugu  eta lerroa, irudiari indarra emateko.   

Gurutzatutako itzala 

Lausotutako hondoan kolore bizi eta puru bat aplikatuko da, nahasketarik egin 

gabe. 

Gurutzatutako itzala egin baino lehen, hondoko kolorea finkatu egin behar da. 

Sfumato edo esfumatura 

Esfumatura erabiltzen badugu, pastelak marrazki piktorikoak eta atmosferikoak 

egitea ahalbidetuko digu. 

Paperaren testura eta bizitasuna mantentzeko, esfumaturak suabea izan behar 

du. 

Esfumaturaren arriskuetako bat hau da: asko edo indar handiz erabiltzen 

badugu, marrazkiak kutsu artifiziala hartuko du. 

Lausogailua 

Lausotzaileekin marrazten badugu, lerro-marrazketa, grafismoak eta gradazio 

tonalak lor ditzakegu. 

Lausogailuekin marrazten dugunean, muga ilunak desagertzen dira eta irudiak 

ukitu suabea hartzen du.  

Atzamarrekin lausotu dezakegu, eskuaren koipea finkatzaile ezin hobea baita. 
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Lausogailuekin lan egiteko prozedura hau da: 

• Pigmentu-hautsa lortuko dugu, pastela lixazko paper pikortsuaren kontra 

igurtzita edo lausogailua zuzenean pastel-barraren kontra igurtzita 

(kontuan izan azken hori zailagoa izango dela). 

• Pigmentua harrapatuko dugu lausogailuarekin. 

• Trazuak marraztuko ditugu lausogailuaren puntarekin. 

• Zenbat eta pigmentu gehiago hartu, orduan eta trazu biziagoak izango 

ditugu. 

• Eremu handietan lan egiteko, lausogailuaren zabalera erabiliko dugu. 

 

Degasek erabilitako teknikak: 

• Impastoa pastelarekin: hainbat pastel-geruza aplikatzen zituen, eta 

geruza bakoitza hurrengoa margotu baino lehen finkatzen zuen; 

prozedura honi impasto esaten zaio; olio-pinturari sakontasuna eta 

gardentasuna ematen dio.  

• Trementinarekin bustitako paperean erabili zuen pastela: pigmentua 

xurgatzen du eta hauts-forma desagertzen da. 

• Akuarelekin, tenperekin edo olioarekin erabiltzen zuen pastela. 

• Lurruna eta pintzela erabili zituen: pastelarekin margotu eta gero, ur 

irakinarekin zipriztintzen zuen margo osoa edo aukeratutako zatia, eta 

pastel-pasta bihurtzen zuen; horrela, pasta hori landu zezakeen 

pintzelarekin.  

• …. 

 



 

110 

 

Pastelarekin egindako lanak: 
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ARGIZARIAK
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2.6. ARGIZARIAK 
Teknika lehor hau pigmentu-hautsarekin eta argizariarekin egindako kolore-

barrak dira.  

Argizari-margoaren izena gehien erabiltzen den aglutinatzailearen izenetik 

dator: argizari naturala edo sintetikoa. 

Argizariek materia koipetsuak dauzkate, eta trementina-esentzian, trementina-

olioan edo alkohol zurian disolbagarriak dira. 

Gaur egun badaude uretan disolbatu daitezkeen oliozko zein argizarizko barrak. 

 

2.6.1 Datu historikoak 

Gaur egun ezagutzen dugun prozedura honen erabilera oso berria da; hala ere, 

ezin dugu ahaztu Egipton orain dela 5.000 urte argizaria pintura-teknika 

moduan ezagutzen zutela eta gaur egun arte erabilia izan dela. 

Argizarien aitzindariak crayonak dira. Crayonak pigmentu-hautsarekin eta 

sustantzia koipetsuarekin egindako pinturak ziren; aglutinatzailearen sustantzia 

koipetsuaren kantitateak aldatuz, crayon lehorragoak lortzen ditugu. 

 

XVI. mendetik sustantzia koipetsuekin eta pigmentuekin egindako nahasketak 

erabili izan dituzte artistek marrazkiak egiteko. Arteko eskuliburu batzuetan 

crayonen sorrera eta erabilera erlazionatzen da oliozko ikatz-ziriaren 

fabrikazioarekin.  

1790. urtean, crayonak fabrikatzeko hainbat formularekin egin zituzten 

saiakuntzak, eta badirudi garai horretan Senefelderek gaur egun artistek 

erabiltzen dituzten crayonak  ekoitzi zituela. 

XIX. mendean, crayonaren erabilera zabaldu zen, trazu aberatsak eta leunak 

egiten baitzituen. 
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1921ean, Japonen, Yamamotok oliozko pastelaren formula garatu zuen 

argizarizko pinturan oinarrituta; sortutako produktua umeentzako argizaria izan 

zen, eta hezkuntzan hasi zen erabiltzen garai horretan.  

1940an, gaur egungo formula  asmatu zen erabilera artistikorako. 

 

2.6.2 Konposizioa 

Formula: pigmentu-hautsa + argizaria + langartutako erretxina  

Argizari naturala (erle-argizaria) edo artifiziala (hidrokarburozko argizaria) izan 

daiteke argizaria. 

Argizari hauei materia koipetsuak gehitzen zaizkie, eta trementina-esentzian, 

trementina-olioan edo alkohol zurian disolbagarriak dira. 

 

2.6.3 Argizari  motak 

 

 

 

1. Enkaustika 

2. Argizari gogorrak 

3. Argizari bigunak 
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Aglutinatzaile-kantitatearen arabera, hauek  izan daitezke : 

 

• Argizari gogorrak. 
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• Argizari bigunak.  

  
Argizari biguna + trementiina esentzia 
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Urezko argizari bigunak 

 

 

 

 
 

• Oliozko barrak. Nahiz eta pastelaren barruan kokatu eta izen bera izan, 

ez dute konposizio bera: oinarrizko konposizioari olioa gehitzen zaie. 

   
 

   

2.6.4 Ezaugarriak 

Hauek dira argizarien ezaugarri nagusiak: 

-Oso zaila da ezabatzen: marrazarekin materia kenduko dugu, esaterako, 

formak edo irudiak egiteko, baina margo-arrastoren bat geratuko da beti … 

-Iraunkorragoak eta gogorragoak dira. 

-Trazu sendoak egiten dituzte eta kolore bizikoak dira. 

-Opakutasun handiko margoa da. 

-Berehala lehortzen da. 
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2.6.5 Euskarriak 

Argizaria hainbat euskarritan landu dezakegu; euskarrien ezaugarri 

garrantzitsuenak hauek dira: pintura itsasteko porotsuak izatea eta euskarrian 

mantentzea. 

Hauek dira erabiliko ditugun euskarriak:  

• Papera,  lixazko papera, kartoia eta pergaminoa 

Euskarri egokiena papera da, pikor leuna, ertaina edo lodia duen paper 

eta kartoi mehea.  

Papera pikortsua ez bada, pikortasuna sortzeko bi metodo daude: apar-

harriarekin papera igurztea eta paperean marmol-hautsa edo apar-

harriaren hautsa gomarekin itsastea. 

• Mihisea 

Azalera prestatu behar da, eta inprimazioarekin testura pikortsua lortzen 

da argizariarekin lan egiteko. 

Inprimazioaren formulak : kola edo goma + marmol-hautsa 

                                          Gesso akrilikoa + marmol-hautsa 

Euskarri baten tenkatutako mihisea izaten da; gomendagarria da 

animalia-jatorria duten kolekin ez inprimatzea, lizundu egiten da-eta. 

• Taula 

Azalera prestatu behar da, eta inprimazioarekin testura pikortsua lortzen 

da argizariarekin lan egiteko.  

Inprimazioaren formulak : kola edo goma + marmol-hautsa 

                                          Gesso akrilikoa + marmol-hautsa 
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2.6.6 Erremintak 

Lausotzaileak  

 
 
Argizariarekin  egindako marrazkiak lausotzeko erabiltzen dira, tonu-trantsizio 

delikatuak lortzeko. Lausotutako eremu batean degradazio tonalak egitea 

errazagoa da. Trazuari izaera eta keinu-adierazpena kentzen dizkio.  

Lausotzeko erabiltzen ditugun erremintak hauek dira: 

• Lausogailuak. Zatar-papera (estraza) biribilkatzean sortzen den punta 

konikako zilindroak dira; lixazko arraspaz garbitzen dira. Hainbat 

diametroko lausogailuak daude,  marrazkiaren arabera irudi txikian eta 

handian erabiltzeko. 

• Trapuak (kotoizkoak, sarrio-azalak,…) eta kotoi-zotzak  ere erabil 

ditzakegu.  

• Hatzamarra. 

 

Marraza edo kuterra  

 
Margoa kentzeko eta argizari-trazuak ezabatzeko erabiltzen dira.  
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2.6.7 Prozedurak 

Argizaria forma hauetan landu dezakegu: 

• Batika. Bi teknika konbinatzen dira prozedura honetan: argizaria eta ur-

margoa. Ura eta koipea aldaratu egiten dira eta kontraste-efektu oso 

interesgarriak sortzen  dira. 

Egokia izango den papera taula baten ezarri behar dugu, papera busti 

behar baitugu. 

Prozedura hau bi modutara landu dezakegu: 

 Kolore bakarreko negatiboa. Argizariz edo parafinaz estaliko dira 

hainbat zonalde euskarri baten; argizariaren gainean margotutako 

edozein ur-kolore ez da geratuko, eta, horrela, paperean 

kolorezko negatibo interesgarriak lortuko dira.  
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 Koloretako negatiboa. Lehenengo, kolore argitsuenak 

argizariarekin margotuko dira, eta, geroago, kolore ilunak ur-

margoekin (akuarela, gouache…). Kolore horiek argizaririk ez 

duten aldeetan soilik geratuko dira. 
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• Hotzean. Prozedura hau aurreko mendean erabiltzen hasi zen; 

argizarizko pinturak zuzenean erabiltzen ziren marrazteko eta 

margotzeko . 

 Hainbat kolore nahastu ditzakegu, gardentasunak egiteko. 

 Kolore ilun bat beste kolore batekin estal dezakegu; zerbait zuzendu 

nahi izanez gero, marraza erabiliko da.  

 
 Lausogailua edo kotoizko trapuak erabiliz lausotu dezakegu. 

 Margoa euskarrian dagoenean, lavado izeneko teknika erabil 

dezakegu: hasteko, materia askorekin margotuko dugu, argizariekin 

presio handia eginez edo kolorearen gainean behin eta berriro 

margotuz; gero, koloreak lausotzeko, margotutakoa diluituko dugu 

pintzela eta trementina-esentzia erabilita. Horrela eginda, testura 

aberatsak eta erakargarriak lortzen dira.  

 
 

 Esgrafiatu-teknika. Euskarrian kolorezko orbanak margotuko dira eta, 

gero, kolore ilun batekin edo beltzarekin estaliko dugu margotutako 
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hondoa; jarraian, puntzoi batekin edo espatularen ertzarekin 

karrakatuko dugu beltzarekin egindako geruza, formak eta koloreak 

lortzeko. Goiko geruza karrakatzen dugunean, azpian dauden 

koloreak agertuko dira. 

 
 

• Berotan. Antzina erabiltzen zen prozedura hau: enkaustikaren teknika 

esaten zitzaion. Enkaustikaren prozeduran pinturak bero egon behar du 

eta likido-egoeran; orduan, pintzelarekin pintura hartu eta margotu egiten 

da. Prozedura hau oso arin landu behar da, pintura berehala gogortzen 

baita.   

Gaur egun prozedura honekin impastoak lortzen dira: argizariaren ertza 

berotu eta barrarekin berarekin edo espatularekin margotzen da 

euskarrian. Horrela, ore-testura aberatsak eta argitasun handikoak 

lortzen dira. 
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Argizariekin egindako lanak: 
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