
Proposamenaren garapena 

Aurkezpena
1. Peru Galbeteren Uraren Oldea lanaren 
trailerra eta Nor zara zu proiektua ikusiko 
ditugu, eta galdera hauek botako ditugu:
• Zer kontatzen digu Peruk bere bideoetan?
• Zer bide erabiltzen ditu Peruk bere istorioa 
kontatzeko?
• Zer etortzen zaigu burura irudi horiekin?

2. Haurtzaroko oroitzapen bat aukeratuko 
dugu; markatu gaituen gertaeraren bat, 
deskribatzen gaituena, eta landu nahiko 
genukeena.

3. Minutu bateko bideo bat grabatuko dugu, 
soinurik gabea eta hautatu dugun oroitzapen 
hori islatuko duena. Plano bakarra edo bat 
baino gehiago izan ditzake. Bideoa librea 
da: planoak finkoak edo mugimenduzkoak 
izan daitezke, aire zabalean edo barrualdean 
grabatuak, gu geu egon gaitezke edo ez, 
beste pertsona edo elementu batzuk ager 
daitezke.

Esperimentazioa / Sorkuntza / 
Ikerketa
1. Ariketa batzuk egingo ditugu ahotsarekin 
arnasa hartzeko, ahotsa berotzeko eta 
ahotsa proiektatzeko.
• Arnasa sakon hartuko dugu, aireari 
pixkanaka sartzen utziko diogu. Saiatuko 
gara airea barruan ahalik eta denbora gehien 
mantentzen. Zenbait aldiz errepikatuko dugu 
hori.
• Doinu laburrak abestuko ditugu, bokalak 
ahoskatuta: A-rekin hasiko gara, eta horrela 
hurrenez hurren.
• «Zzzzzz» burrunba egingo dugu, eta 
hatzak eztarrian jarriko ditugu dardara 
sentitzeko. Dardara gehien sortzen duen 
puntua aurkituko dugu.
• Borobil bat osatuko dugu guztion artean. 
Pertsona batek soinu bat egingo du 

ahotsarekin edo gorputzarekin, eta besteok 
imitatu egingo dugu, bere oihartzuna izango 
bagina bezala. Ahal bezain desberdinak 
izan behar dute soinuek: altuak, baxuak, 
goikoak, behekoak, kirrinkariak, melodikoak, 
asmatutako hizkuntzak… Isiltasuna 
dagoenean, beste pertsona batek beste 
soinu bat egingo du, eta besteok imitatu.

2. Gure bideotik abiatuta, ahots-
esperimentazio eta inprobisazio ariketak 
egingo ditugu 4ko taldeetan. Pertsona 
bakoitzak, minutu batean, hauek egingo ditu:
• Bideoari buruz bururatzen zaizkion hitz 
guztiak esan.
• Ahotsarekin, bideoari buruzko soinuak egin.
• Bideoari buruzko doinu bat sortu.
• Hitzik esan gabe edo asmatutako hizkuntza 
batean abestu, bideoari lotuta betiere.

3. Loop (soinuen errepikapen etengabeak) 
eta bestelako audio-efektuek eskaintzen 
dituzten aukerak ikertuko ditugu Voloco 
aplikazioarekin.

4. Egindako ahots-ariketak bideoarekin 
erlazionatuko ditugu eta aplikazioarekin 
entseatuko dugu. Instrumenturen bat ere 
gehi dezakegu.

Ondorioak eta lerro irekiak
1. Proiekzio-kontzertu bat antolatuko dugu, 
non ikasle bakoitzak bere bideoaren gainean 
inprobisatuko duen, ahotsa proiektatuz, 
instrumentuekin, loopekin edo ahots-
efektuekin.

2.Kontzertuaren ondoren, proiektuan 
landutako gaiei buruzko eztabaida has 
dezakegu. Gure ekintzekin identifikatzen 
gara? Islatuta sentitzen gara?
Orainaldiko begiradarekin begiratu diogu 
iraganari. Oroitzapen horiek jazo ziren unean 
egin izan bagenitu ikuskizunak, nolakoak 
izango ziratekeen? Nolakoak izango dira urte 
batzuk barru egiten baditugu? Nola aldatzen 
da geure buruarekiko dugun ikuspegia? Eta 
gure oroitzapenak, aldatu egiten al dira?

Helburuak: 
• Peru Galbeteren obrara eta prozesuetara hurbiltzea.

• Identitateari, memoriari eta denboraren iraganari buruz 
hausnartzea.

• Esplorazio eta adierazpen baliabide gisa ahotsak ematen dituen 
aukerak ikertzea.

• Ahotsarekin eta irudiekin lan egitea, bien arteko harremana sortuz.

Aipamenak:
URAREN OLDEA Kontzertu musikal-bisuala / Zinema hedatua https://vimeo com/354905535

Nor Zara Zu?LABURPEN-BIDEOA https://www.youtube.com/watch?v=rko4ka2sMYo

Peru Galbete - Kresala https://www.youtube.com/watch?v=Xp-7RYtygYM

Meredith Monk https://www.youtube.com/watch?v=_We3GJUXJh4&ab_channel=CarnegieHall

Mursego https://www.tabakalera.eus/eu/mursego

Laurie Anderson https://www.youtube.com/watch?v=hXfMpZeiKtk

Voloco aplikazioa https://resonantcavity.com/

Haurtzaroko oroitzapen batetik abiatuta, geure burua 
deskribatzen duen bideo bat sortuko dugu. Gero, 
kontzertu bisual bat egingo dugu: proiektatutako 
irudien gainean inprobisatuko dugu ahotsarekin, 
instrumentuekin, loopekin edo audio-efektuekin.
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