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Marrazketaren eta komikiaren arteko desberdintasunak 
ezagutzen ditugu?

Andrea Ganuzaren lanetik abiatuta, marrazketaren eta 
komikiaren hizkuntzaren aukerak hausnartuko dugu eta, era 
berean, beste marrazkilari batzuen lanetara hurbilduko gara, 
hala nola Powerpaola eta Ulli Lust artisten lanetara.

Ivan Brunettiren “Single-Panel Cartoon” ariketan oinarrituta, 
istorio bat kontatuko duen irudi bat osatzen ikasiko dugu, 
eta, gainera, ulertu egingo dugu testua nola txertatu, irudiak 
esanahi berri bat har dezan.

Helburuak
 Andrea Ganuzaren obrara eta lan-prozesuetara hurbiltzea.

 Komikiaren hizkuntzarekin ohitzea.

 Marrazketa eta testua konbinatzeak eskaintzen dituen aukerekin 
jolastea.

 Gozatzeko jolas-jarduera gisa ulertzea sormena.

Aipamenak
Andrea Ganuza. (2019) Sucumbir. Valencia.: Ediciones Valientes.

Lynda Barry. (2015). Syllabus. Notes from accidental professor. Canada.: Drawn & 
Quaterly.

Ivan Brunetti. (2011). Cartooning. Philosophy and practice. EE.UU.: Yale University Press.

Entrevista a Ulli Lust – Drawing as a Language: 

https://www.youtube.com/watch?v=kXTLHtGJgUo&t=72s&ab_channel=VisualNarrativeHSLU

Powerpaolaren marrazketa-koaderno bat: 

https://www.youtube.com/watch?v=SIcT9vMspPs&ab_channel=Banrepcultural

Proposamenaren garapena

Aurkezpena
1.  Komikiarekin dugun harremanari buruzko 
elkarrizketa edo eztabaida.
- Zer da komiki bat?  Zertan dira desberdinak 
komikia eta marrazkia? Zeri buruz hitz 
egiten dute komikiek? Irakurri al dugu inoiz 
komikirik? Zein? Marraztu al dugu komikirik 
inoiz? Komiki-marrazkilaririk ezagutzen 
dugu? Nor?
2. SUCUMBIR (Andrea Ganuzarena) lanaren 
pasarte batzuk irakurriko ditugu. Zeri buruz 
hitz egiten dute bere istorioek? Edukia 
ulertzen dugu? Azaltzeko gai gara? Antzeko 
komikirik irakurri al dugu inoiz? Zer antz 
dauka lehenago irakurri ditugun komikiekin? 
Zer alde dauka lehenago irakurri ditugun 
komikiekin?

Esperimentazioa / Sorkuntza /
Ikerketa
1. Idazketa ariketa txiki bat egingo dugu. 
Zazpi paper-zerrenda beharko ditugu, 
6x21 cm-koak. A4 folioak urratu ditzakegu, 
erregela batekin edo guraize batzuekin. 
Papera horizontalean erabiliko dugu.
2. Errotuladore beltz batekin esaldi labur 
bana idatziko dugu paper bakoitzean:
 Espazio publikoan entzun duzun esaldi bat.
 Edozein galdera.
 Lehenago entzun duzun zerbait.
 Iragarki baten eslogana.
 Oihukatu daitekeen esaldi bat, harridura-

ikur eta guzti!
 Abesti baten zati bat.
 Film baten izenburua.

Bukatutakoan, paperak baztertuko ditugu 
tarte batez, eta jardueraren amaieran 
berreskuratuko.
3. A5 neurriko zazpi paperetan, 
horizontalean jarrita, errotuladore beltz 
batekin hauek marraztuko ditugu, testurik 
gabe:
 Bururatzen zaizun gauza dibertigarriena.

 Bururatzen zaizun gauza tristeena.
 Beldurra ematen duen zerbait.
 Sexya den zerbait.
 Abstraktua den zerbait.
 Hona etorri aurretik ikusi duzun zerbait.
 Zure ametsetan ager daitekeen zerbait.

4. Ikasgelako eremu zabal bat bilatuko 
dugu, marrazkiak zabaltzeko eta erraz 
ikusteko. Mahai bat izan daiteke edo lurra 
bera. Gure marrazkiak eta gure ikaskideenak 
begiratuko ditugu. Galdera hauek botako 
ditugu, eta horiei buruz eztabaidatu: Zerk 
beldurtzen gaitu? Ba al dago barrea eragiten 
digun marrazkirik? Ba al dago misteriotsua 
iruditzen zaigun marrazkirik? Zer ikusten 
dugu gure ametsetan?
5. Lehenago idatzi ditugun esaldiak gure 
marrazkien azpian jarriko ditugu, bata 
bestearekin lotzeko modu egokiena zein 
den pentsatuz. Garrantzitsua da irudiak eta 
testuak gauza bera ez esatea, baizik eta 
elkarren osagarri izatea. Irudia eta testua 
modu berezian bat egiten duteneko lotura 
bilatuko dugu. 
6. Gure konbinazioei erreparatuko diegu, eta 
haiei buruz hitz egingo dugu. Ba al dakigu 
zer esan nahi duen ironia hitzak? Marrazki 
dibertigarriena aukera barregarriena al da 
orain? Eraldatzen al da marrazki beldurgarria 
harekin batera doazen hitzen arabera? 
Zenbat txiste topa ditzakezu?

Ondorioak eta lerro irekiak
 Gogokoen ditugu konbinazioak hautatuko 

ditugu (bat, bi edo hiru), non irudia eta 
testua modu berezian lotu diren. Aukeratu 
behar dugu ea beste paper batean berriro 
marraztuko dugun edo hautatutako testua 
marrazkiari gehituko diogun bunbuilo bat 
itsatsiz edo zuzenean gainean idatziz.
Ospatuko dugu: Zorionak! Gure lehen 
komiki-bineta egin dugu!
 Ikasle bakoitzak aukeratutako txisteak 

fotokopiatuko ditugu, eta grapagailu 
batekin orriak batuko ditugu umorezko 
bineten fanzine bat egiteko; guztion artean 
aukeratuko dugu izenburua.

Hitzak eta irudiak: 
arao bat.


