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Kolore Laborategia: Tindaketa 
2021/11/13, larunbata

Ehun-artea:

Estanpazio Laborategia
2021/12/11 eta 12, larunbata eta igandea

Jantzigintza Laborategia:
ehundurak sortzen ehunak birziklatuz
2021/12/18 eta 19, larunbata eta igandea

Aurtengo udazkenerako, Kutxa Ekoguneak artisautzari begiratzea 
proposatzen du, lanbide baten alde egitea erabakitzen duten sortzaileei 
omenaldi txiki gisa. Belaunaldi berria da, ingurune naturala babesteaz 
eta materialak birziklatzeaz kontzientziatua; gaur egun erabiltzen diren 
teknika eta metodo tradizionalak erabiltzen ditu, eta eskuz egindako 
objektuak sortzen ditu, istorioak transmititzeko.

Hurrengo hilabeteetan aukera izango dugu: pigmentu naturalak sortzea, 
tindatzeko formulak eta prozesua ezagutzea, teknika japoniar eta hinduei 
jarraituz estanpatzea edo bolumen eta ehundurekin ehunezko piezak 
egitea. Ikaskuntza hori artisau horiekin batera egingo dugu.

Era berean, ikastaroak teknika konbinatuak esperimentatzeko espazio 
gisa aurkezten dira, sorkuntza- eta ekoizpen-prozesu aberats eta 
konplexuagoak ahalbidetuko dituztenak.

Gure ikastaroak,
artisautzari begirada bat

Kutxa Ekoguneko 
Ikastaroak

2021
Udazkena

Artisautza
garaikidea
Sortu · Eskuz eginda

Natura ezagutu · Poliki 

Lotu · Ikutu · Konpartitu 

Zuk zeuk egin . 
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Edukia:
· Tinte botanikoen historia laburra.
· Kolorearen historiari buruzko erreferentziak.
Zirkulu kromatikoa.
· Tinte botanikoen sailkapena. 
 - Loreak:
  Kamamila (hori argia), kalendula (orlegia).
 - Haziak:
  Atxiotea (laranja), aguakatea (arrosa).
 - Zuhaitz eta landareen hostoak:
  Urkia, ereinotza (beix), eukaliptoa   
  (marroia) sandaloa, hesilaharra, 
  zipresa, asuna (zilar orlegia), 
  tindagai indigofera (urdina), horika-
  belarra (horia), borraja.
 - Barazkiak:
  Tipula horia eta morea, azenario 
  hostoak, aza gorria.
 - Sustraiak:
  Kurkuma (horia), rubia (gorria).
 - Enborrak: Kanpetxe makila (urdin-
  morea), akazia (beix).
 - Lurrak: Henna (marroia).
 - Fruituak:
  Algarrobo eta mirobalan fruituak, 
  intxaurren azalak (beltza), 
  masustak (more-urdinak), mingrana 
  azalak.
 - Intsektuak: Kukurutxa (gorria).
· Oihal organikoen sailkapena eta 
mordentadoa edo fixapen prozesua. 
· Erakusgaien tintatua eta bitakoran idaztea 
(formulak, prozesua). Kolore bakoitza lino, 
algodoia, zeta eta lana zatiarekin erakusgaia 
prestatuko dugu.
· Tindagai botanikoekin tindatzea paper 
japoniarraren eta oihalezko erretalen 
gainean.

EGUNA: 2021/11/13, larunbata

ORDUTEGIA: 10:00-14:00 / 15:00-17:00

IRAUPENA: 6 ordu

HIZKUNTZA: Euskara

PREZIOA: 55 € 

Kolore
Laborategia:
Tindaketa 

Itziar Unzurrunzaga

Artisautza
garaikidea 

Bizi garen mundua kolorez 
beteta dago: zerua, lurra, ura 
eta sua. Kolorea argiaren semea 
da, bizitza guztien sortzailea. 
Ikastaro honetan tindatzen 
diren landareen sailkapenean 
sakonduko dugu.

Loreak, haziak, zuhaitz eta 
landareen hostoak, sustraiak, 
enborrak, lurrak, fruituak eta 
intsektuak izango dira lantzen 
ditugun koloreen oinarria.
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Edukia:

- Zeharkako estanpazio-teknikak. Tradizio 
japoniarra: Orizomegami (tolestea) eta 
Shibori (tolestea eta blokeo partzialerako 
hainbat teknika).

- Zuzeneko estanpazioko teknikak. Tradizio 
indiarra: Zurezko kardua (zigiluak). Stencil 
teknika ere ikusiko dugu, txantiloiak sortuz. 

- Tintarekin jariatzen. Esperientzia kolektiboa 
egingo dugu brotxa eta pintzelak oihalaren 
gainean pintatuz. 

Estanpazio
Laborategia 

Ane Baztarrika

Artisautza
garaikidea 

EGUNA: 2021/12/11 eta 12,

larunbata eta igandea

ORDUTEGIA:

10:00-14:00 / 15:00-17:00 (abenduak 11)

10:00-14:00 (abenduak 12)

IRAUPENA: 10 ordu

HIZKUNTZA: Euskara

PREZIOA: 55 € 

Lehen blokean, tindagai naturale eta hauen aplikazioei buruz 
ikasitakoarekin, estanpazio-teknika desberdinak eta bakoitzak 
eskaintzen dituen aukerak ikasiko ditugu.
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Jantzigintza 
Laborategia: 
ehundurak 
sortzen
ehunak
birziklatuz

Tytti Thusberg

Artisautza
garaikidea 

Edukia:

Zati inspiratzailea (2 ordu)
- Ehungintzako artearen adibideak. 
Nazioarteko artistak eta ehungintzako 
artisauak eta haien lanak.
- Ehun-ehundura desberdinekin 
egindako artisau-jantzien azterketa.
- Ehundurak janzkietan, ehungintzan edo 
apaingarrietan aplikatzeko aukera.

Zati praktikoa (6 ordu)
- Planoko testurak sortzeko teknikak.
- Hiru dimentsioko laginak egitea.
- Forma zirkularra erabiltzea bolumenak 
eta testurak sortzeko.
- Josteko makinarekin brodatzeko 
aukera.
- Koloreak eta materialak aukeratzea.
- Ehun-lan txiki bat egitea.

Laburpena (2 ordu)
- Parte-hartzaile bakoitzak modu 
atseginean azalduko ditu ikastaroan 
egindako laginak.

EGUNA: 2021/12/18 eta 19,

larunbata eta igandea

ORDUTEGIA:

10:00-14:00 / 15:00-17:00

(abenduak 18)

10:00-14:00 (abenduak 19)

IRAUPENA: 10 ordu

HIZKUNTZA: Euskara

PREZIOA: 54 € 

Oihalak erabiliz ehundurak 
sortzea, ehun-artea modaren 
arloan jasangarritasuna 
sustatuz. Aurreko ikastaroetan 
edo horietako batean parte 
hartu dutenek testura berriak 
sortzeko aprobetxa ditzakete 
probak edo laginak. Hala ere, 
bigarren eskuko ehun-materiala 
edo parte-hartzaileentzako 
oihalezko erretalak jarriko dira.

Ikastaro honetan, hainbat azal 
tridimentsional sortzen ikasiko 
dugu, josteko makina erabiliz. 
Etxeko josteko makina baten 
erabilerari buruzko oinarrizko 
ezagutza eskatzen da.
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Itziar Unzurrunzaga
Diseinatzaile eta inprimatzailea, bere azken 
lanak naturaren kolorea, ezaugarriak eta formak 
islatzen ditu.

www.itziarunzurrunzaga.com

Ane Baztarrika
Artista eta diseinatzaile, Arte Ederretan eta
ehun-diseinuan prestatua. 

www.anebaztarrika.com 

Tytti Thusberg
Moda iraunkorraren diseinatzailea. 

www.tyttithusberg.com 

Kolore Laborategia: 
Tindaketa

Estanpazio
Laborategia

Jantzigintza 
Laborategia: ehundurak 
sortzen ehunak
birziklatuz
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