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Gure gorputz anitzetan, gu geu

SARRERA
Gorputzak gara, askotariko gorputzak: altuak eta baxuak, lodiak eta meheak, zuriak, beltzak… gorputz ederrak
denak. Gorputzok hainbat koloretakoak ditugu azalak, begiak eta ilea. Gorputzok zakila edo bulba daukagu.
Protesiak dauzkaten gorputzetan bizi gara, aniztasun funtzionala daukaten gorputzetan bizi gara… gorputz
“onartuetan” era gorputz “baztertuetan”, baina inoiz ez gorputz “okerretan”.
Gu guztion gorputzei eta gainontzeko pertsonen gorputzei errespetua zor zaie denei. Geure gorputza eta besteen
gorputzak diren bezalaxe onartzen eta ondo bizitzen ikasi behar dugu.
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Garai bakoitzean, toki bakoitzean, gizartean bere edertasun-kanona ezartzen du, eta argi ikus dezakegu hori
historiako hainbat artelanetan (margolanak, eskulturak, zinema…). Rubensen margoetako gorputz gizen eta
biribilek ez dute zerikusirik Modiglianiren eredu guztiz estilizatuarekin, eta gutxitan datoz bat gizartearen kanona
eta benetako gorputzak.
Gaur egun, komunikabideek eta bereziki publizitateak emakumeen gorputzak objektu bilakatu eta amu gisa
erabiltzen ditu, gizonek kontsumitzeko; baita ere, gizonei eta emakumeei, eta batez ere emakumeei, milaka irudi
jaurtitzen dizkie etengabe, izan behar zuketen gorputzari buruzkoak: gorputz hori lortzeko, geure gorputza aldatu
behar dugu merkatuak eskaintzen dituen produktuen bidez, izan kremak, ukenduak, perfumeak, elikagaiak, jantziak
eta baita kirurgia-ebakuntzak ere. Gorputz ez-arautu edo/eta aniztasun funtzionala daukatenek zapalkuntza jasaten
dute gizartean, ikusezin bilakatzen dira, iraindu egiten dituzte (lodifobia) eta bestelako tratu txarrak jasotzen dituzte.
Adin eta kultura guztietako emakumeoi edertasun ideal sarritan eskuraezin baten aginduak ezartzen zaizkigu, eta,
ez hori bakarrik, gizarteko arau eta konbentzioek, erlijioek edo agintean daudenek inposatzen digute ea nola eta
noiz jantzi eta erantzi, edo noiz eta non erabili behar ditugun jantzi jakin batzuk. Adibide bat aipatzearren, hara hor
eskoletan zapi islamikoa erabiltzeari buruzko eztabaida biziak, edo hondartza europarretan burkinia deritzon hori
erabiltzeari buruzkoak.
Unitate didaktiko honen leloa hauxe da: “geure gorputz anitzetan gu geu”, eta, horren bidez, geure gorputzen eta
gorputz guztien onarpena eta errespetua landu nahi ditugu.
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ABIAPUNTUA
Unitatearen abiapuntu gisa erabil daitezke unitatearekin batera datozen kartela eta jarduera, edo, bestela,
baliabideen atalean proposatzen diren bestelako materialak.

HELBURU OROKORRA
Bizi garen gizartea osatzen duten gorputz askotarikoak errespetatzea, baloratzea eta onartzea, izan geure
gorputzak ala besteenak eta historiako eredu estetikoei buruz hausnartzea eta ikustea zer-nolako presio
soziala eragiten duten beren garaian.

HELBURU DIDAKTIKOAK
• Pertsonen berezitasun indibidualak errespetatzea, baina horrek ez dezala ekarri pertsonak ezberdin
tratatzea.
• Gorputzetan eta aurpegietan ager daitezkeen antzekotasunak eta aldeak ikustea. Genetikaren araberakoak,
etnien araberakoak, norberaren historiaren araberakoak edo garai sozial bakoitzak ezartzen dituen
estereotipoen araberakoak.
• Konturatzea nola eragiten dioten publizitateak, komunikabideek eta garai historiko bakoitzean sustatu diren
estereotipoek geure buruaz daukagun irudiari.
• Ikasleen autoestimua sustatzea modu aktiboan, beren garapen psikosoziala eta autonomia bultzatuz, beren
erabaki propioak hartzeko gai izan daitezen.
• Geure bakartasuna libre bizitzea erraztuko digun elkarbizitza osasuntsu baten aldeko eta kontrako jarrerak
identifikatzea.
• Gaitasun sozialak lantzea (argudiatzea, eskatzea, nahiago duzuna adieraztea, bestelako esperientziekin
enpatia agertzea…), elkarbizitza osasuntsu bat errazteko.
• Autonomo bizitzea errazten dieten jarrerak eta gaitasunak garatzea, beren gaineko presio soziala ikusiz eta
beren buruak onartzeko eta babesteko gaitasuna landuz.

OINARRIZKO GAITASUNAK
• Gaitasun soziala eta herritarrena.
• Autonomiaz bizitzeko eta norbere ekinez aritzeko gaitasuna.
• Hizkuntza-komunikazioko gaitasuna.
• Informazioa lantzeko gaitasuna eta gaitasun digitala.
• Kultur gaitasuna eta gaitasun artistikoa.

EDUKIAK
•
•
•
•
•
•
•
•

Erretratu bat egiteko oinarrizko elementuak ikustea eta behatzea, aldeak eta antzekotasunak.
Artistak eta beren obrak ezagutzea eta horiek konparatzea.
Gorputz-eredu ezberdinen irudiak aztertzea, beren garaiarekin lotuta.
Emozioak identifikatzea.
Autoestimua hobetzeko mekanismoak.
Gaitasun sozialak.
Taldean lan egiteko jarrerak.
Harremanak errespetuz eta berdintasunez ezartzea.
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• Geure ezaugarri indibidualak baloratzea eta estimatzea, geure identitatearen parte baitira.

Gure gorputz anitzetan, gu geu

JARDUERAK
1. GAIAREN AURKEZPENA ETA MOTIBAZIOA
Ondorengo jarduera ikasleen adina zein gaiarekiko duten motibazioari egokitu beharko
da.
Materialak: steilasen kartela.
Denbora: saio bat.
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Taldeketa: talde handia.
Garapena:
1. Gaia aurkezteko irakasleak steilasen kartela toki ikusgai batean jarriko du eta galdera hauek egingo dizkie:.
LEHEN HEZKUNTZA
• Gustukoa duzu kartela?
• Zure ustez, zer adierazi nahi du kartel honek?
• Nolakoak dira kartelean agertzen diren pertsonen gorputzak?
• Zure burua islatuta ikusten duzu karteleko pertsonaren bat ikustean? Zergatik?
• Badute antzik kartelean agertzen diren pertsonek zure ingurukoekin: ama, izeba, amama, laguna, auzolaguna,
irakaslea…?
• Gustukoa al duzu zure gorputza?
• Zure ingurukoek gorputz itxurari garrantzia ematen diote? Eta zuk?
• Kartelean agertzen diren gorputzak konpara itzazu. Zein ezberdintasun sumatu dituzu?
• Zure burua zaintzea gustukoa duzu? Noiz/nola? Jatean, kirola egitean, zure buruari plazerra sentiaraztean…
• Zergatik uste duzu neska gehienek ile luzea daramatela? Beti horrela izan dela uste duzu?
BIGARREN HEZKUNTZA
• Gustukoa duzu kartela?
• Zure ustez, zer adierazi nahi du kartel honek?
• Nolakoak dira kartelean agertzen diren pertsonen gorputzak?
• Zure burua islatuta ikusten duzu karteleko pertsonaren bat ikustean? Zergatik?
• Badute antzik kartelean agertzen diren pertsonek zure ingurukoekin: ama, izeba, amama, laguna,
auzolaguna, irakaslea…?
• Gustukoa al duzu zure gorputza? Zure gorputzaz harro al zaude? Erantzuna arrazoitu.
• Telebistako, komunikabeetako, sare sozialetako edertasun ereduek zugan eragina dutela uste al duzu?
• Beti eder egoteko presiorik sentitzen duzu?
• Zure ingurukoek gorputzaren itxurari garrantzia ematen diote? Eta zuk?
• Erropari garrantzia ematen diozu? Zergatik uste duzu neska gehienek ile luzea daramatela? Beti horrela
izan dela uste duzu?
• Zergatik uste duzu kultura eta erlijio gehienek erropen bidez euren baloreak adierazten dituztela?
• Inoiz beste gorputz bat izatea desiratu duzu? Zergatik?
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• Kartelean agertzen diren gorputzak konpara itzazu. Zein ezberdintasun somatzen dituzu?
• Kartelean agertzen diren pertsona guztiek bizitzan aukera berdinak izango dituztela uste duzu? Erantzuna
arrazoitu.
• Gorputzaren arabera ezberdinak gara?
• Zure gorputza zure bidelagun sentitzen duzu, zure etxea balitz bezala...Sentsazio positiboak bizitzeko
aukera ematen dizu? Zure burua zaintzea gustukoa duzu? Noiz/nola? Jatean, kirola egitean, zure buruari
plazerra sentiaraztean…
• Gaizki sentitzen zara zure gorputza momentuko edertasun ereduetan sartzen ez bada ?
• Zure gorputza kontrolatzen ez baduzu porrota sentitzen duzu? ( pisua, itxura…ea)?
• Zure gorputzaren aukerak eta mugak ondo ezagutzen dituzula uste duzu?
• Gorputz mota guztiak sozialki onartuta daudela uste duzu?
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HAUR HEZKUNTZA ETA LEHEN HEZKUNTZA

1. AUTOERRETRATUA
Materialak: ipuia, abestia, A4 papera, margoak, erretratu eta autoerretratuen irudiak, ispilua.
Denbora: hiru saio.
Taldeak: banaka eta talde handian.
Lehen saioa: “Tximeleta-belarriak”
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Deskribapena:
1. “Tximeleta-belarriak” ipuina erakutsiko edo kontatuko da (baliabideetan aurki ditzakezue estekak)
Gero, eztabaida bat egingo da, taldean, eta irakasleak galderak egin ditzake, adibidez:
Zer gertatzen zaio protagonistari? Zergatik egiten diote iseka? Zer egiten du? Ausarta iruditzen
al zaizue protagonista? Bere burua defendatzen du? Nola erakusten du hori? Ezagutzen al duzue
halako beste kasurik? Nola sentituko ote da pertsona hori?...
2. Irakasleak ipuineko kantua erakutsiko die, eta abestu egingo dute:
KANTUAREN LETRA
Mara neskatoari
esaten diote belarri-handi
eta berak erantzuten die
ez dituela belarri handiak
baizik eta tximeleta-belarriak
BOST AXOLA, BOST AXOLA,
MAITE ZEURE BURUA
EZ BESTEEK DIOTENA
3. Eztabaida amaitu ostean, ikasle guztiak ispiluaren aurrean ipiniko dira eta konparazioak egingo dituzte,
ipuinean bezala:
• Nik aho txikia dut, pinoizkoa.
• Nik begi txikiak ditut, txorien modukoak.
• Nik belarri handiak ditut, Dumbok bezala.
• Nik eskarola baten moduko ilea daukat.
Irakasleak bilduko ditu ikasleek esandako konparazioak.
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Bigarren saioa: “Beren erretratu eta autoerretratuak egiten dituzten artistak.
1. Irakasleak hainbat irudi izango ditu prestatuak: horietan, beren buruaren erretratuak egin dituzten hainbat
artista agertuko dira (1. eranskina) eta gelan zintzilikatuko ditugu. Artistak eta beren autoerretratuak
aurkeztuko ditu irakasleak. Ondoren, ikasleek eta irakasleak batera erretratuetako aurpegiei erreparatuko
diete eta aipatuko dute ea aurpegiko zein zati hartu behar dugun kontuan erretratu on bat egiteko.
Aurpegiera (luzexka, biribila), begien tamaina, sudurraren tamaina, ilea… Era berean, ikasleei eskatuko
zaie artista bakoitzaren estiloari erreparatzeko (batzuek luzexkagoak egiten dituzte, beste batzuek
biribilagoak, errealistak edo ez hain errealistak) eta, azkenik, begiratu behar dute ea ezaugarriak aldatu
egiten diren erretratuko pertsonaren etniaren arabera: azalaren kolorea, begien forma etab.
2. Ikasleek, bakarka, ispilu bat hartu eta beren autoerretratua egingo dute.
Hirugarren saioa: Poesia “Neu naizen modukoa”

• Belarri handiak bai, baina ni beti alai!
• Zenbat eta aho handiagoa, orduan eta irribarre zabalagoa…
2. Azkenik, testuak eta erretratuak elkarren ondoan zintzilikatuko ditugu gelan.
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1. Lehen saioan asmatu zituzten konparazio-esaldiak emango dizkie irakasleak ikasleei; ikasleek ordenean
jarri behar dituzte eta amaiera positibo bat eman, beren burua errekonoziten dutela eta maite dutela
erakutsiz. Horiekin guztiekin abesti edo poesia bat egingo da. Adibideak eskainiko dira, hala nola:
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LEHEN HEZKUNTZAKO ETA BIGARREN HEZKUNTZA

1. AUTOERRETRATUEN GALERIA: NIRE BURUZ EZAGUTZEN DUT-KONPARATZEN
DUT-ONARTZEN DUT
Materialak: A3 neurriko orriak, koloretako arkatzak, erlaxatzeko musika.
Denbora: bi saio.
Taldeak: banaka eta talde handian.
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1. Saioa: autoerretratua
Deskribapena:
1. Irakasleak azalduko du zein den jarduera honen helburua, hots, autoerretratuen galeria bat egitea eta
horren bidez islatzea pertsona bakoitzaren aniztasuna eta bakartasuna, hau da, errepikaezinak garela.
2. 5 minutuz, erlaxatzeko ariketa bat egingo dugu, horrela, geure gorputzeko atal guztietaz jabetuko gara.
3. Ariketa horren ostean, autoerretratu bat egingo dugu; horretarako, 15 minutu ditugu, kontua ez da
artelanak egitea baizik eta gure berezitasunak islatzea eta gure burua ezagutzea irudi horretan.
4. Autoerretratuak egin ostean, gelan erakutsiko ditugu, eta nahi duenak libreki esan dezake ea zer gustatzen
zaion gehien bere gorputzetik eta ea zerbait aldatuko zukeen. Zergatia azaldu behar du.
5. Saiatuko gara deskribatzen ea zer-nolako gorputzak dauden gaur egungo edertasuna kanonean eta ea
zer egoera edo testuingurutan ikusten ditugun halakoak gehien.
6. Horri buruzko iritziak bilduko ditugu, idatziz.
2. Saioa: Gorputzak historian
Deskribapena:
1. Historiako hainbat garaitako emakumeen gorputzak agertzen diren obrak erakutsiko ditu irakasleak
(2. Eranskina).
2. Ikasleen artean banatuko dira, ausaz, eta hiruko taldetan bilduta, erretratu horien ezaugarri garrantzitsuenak
nabarmenduko dira.
3. Aurreko saioan idatzitakoari helduko diogu berriro eta saio honetan ikusitakoarekin konparatuko dugu.
4. Konparazioak egin ostean, honako galdera hauei erantzungo diegu:
• Gorputz guztiak berdinak al dira?
• Zer ezaugarri nabarmenduko genituzke, garaiaren edo etniaren arabera?
• Erretratuetan agertzen diren emakumeak beren garaiko kanonekin bat datozela pentsatzen da, hots,
modeloak zirela: erretratuetako gehienak bat al datoz gaur egungo kanonarekin? Zergatik ez?
• Erakargarriak iruditzen al zaizkizue antzinako gorputzak?
• Zuen ustez, gizarte haietako pertsonei gaur egungo gizarteari bezain beste axola zitzaien gorputza?
5. Galderei erantzun ostean, gorputzari buruz atera ditugun ondorioak idatziko ditugu arbelean.
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3. Saioa: “Little Miss Sunshine” filma
Materialak: Filma, paper luzea edo paperografoa.
Denbora: saio bat.
Taldeak: talde txikitan eta talde handian.
Deskribapena:
1. Filma ikusi ostean, fotograma batzuei erreparatuko diegu (3. eranskina) eta, lauko taldetan, paper handian
ipiniko dute (ikus eredua), ea irudi hori normala den ala ez eta onartua dagoen ala ez, betiere filmaren
arabera.

Ez normala

Onartua

Ez onartua

2. Gero, talde handian, honako galdera hauei erantzungo diegu?.
• Zuen ustez, existitzen al dira halako lehiaketak?
• Zer egiten du jendeak halako lehiaketetan, zer egiten dute senideek eta parte-hartzaileek?
• Haurrak horrela janzten eta makillatzen al dira halako lehiaketetan? Zergatik?
• Denbora igaro ahala, gorputza aldatu egiten da, orduan, ez al da kontraesankorra helduen edertasun-lehiaketetako moldeak erabiltzea haurren lehiaketetan ere? Zergatik?
• Zer iruditzen zaizu protagonistaren eta bere familiaren jarrera?
• Aurkeztuko al zinateke halako lehiaketa batera? Arrazoiak azaldu.
• Gustatu al zaizu filma? Gomendatuko al zenuke?
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Normala
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4. Saioa: gorputzaren irudia eta pisua: lodifobia
Denbora: Saio bat
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Taldeak: Banaka eta talde handian

1. Irudiari erreparatuko zaio eta, ondoren, neska-mutilek hitza hartuko dute, eta irudia komentatuko.
(4.eranskina)
2. Jarraian, testu hau irakurriko dugu:
Kultura eta garai historiko gehienetan, emakumeak harro egon dira beren tamaina sendoaz, honako ezaugarri hauek guztiak islatzen baitzituen: ugalkortasuna, oparotasuna, bizirik irauteko gaitasuna…; hala ere,
gaur egun, mendebaldeko kulturan, emakume, nerabe eta haur “lodiek”, hots, 36-38 taila baino taila
handiagoa erabiltzen dutenek, zapalkuntza eta etsaitasuna topatzen duten egunero-egunero. Eskola eta
institutuetan jazarpena pairatzen dute, bai eta osasun-zentroetan, kaletik paseatzean, arropa erostean…
Irainak entzun behar dituzte: irrigarri uzten dituzte, iraintzen eta beren autoestimuari kalte egiten. Horren guztiaren adibide argia da 2016ko urtarrilean gertatu zena: #LodiakEzinDiraZoriontsuIzan izeneko
traola mundu mailako trending topic bihurtu zen Twitterren… Pisu handia duten emakumeak umiliatzeko
milaka iruzkin zabaldu ziren horren bidez.
3. Bakarka, modu anonimoan, eta adieraziz ea neska, mutila ala beste zerbait diren, honako galdera hauei
erantzun behar diete:

• Gustura sentitzen al zara zure gorputzarekin? EZETZ erantzuten baduzu, azaldu zergatik.
• Dieta egin al duzu noizbait? Zeure kasara ala medikuak gomendatuta?
• Baztertuta sentitu al zara gelan zeure itxura fisikoaren ondorioz? Heziketa fisikoan? Beste ikaskide
batzuei gertatzen al zaie?
• Ba al dakizu zer esan nahi duten hitz hauek: anorexia, bulimia, lodifobia, bigorexia? Ez badituzu
ezagutzen, bilatu horien esanahiak eta esan ea loturarik dagoen denen artean, zure ustez.
• Zure ustez, pertsona guztiei eragiten al die berdin itxura fisikoak?
4. Irakasleak erantzun guztiak bilduko ditu eta irakurri egingo ditu, anonimotasuna gordetze aldera, eta
erantzunak idatziko ditu arbelean, hiru zutabetan banatuta: neska, mutila edo bestelakoa.
5. Gero, ikasleei eskatuko zaie ateratako ondorioak idazteko, eta nahi duenak denen aurrean aipa ditzake.
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Unitatearen kartelarekin egingo dugun lehen jarduera baliagarri suertatuko zaigu lehen ebaluazio bat egiteko eta
ikusteko ea zer-nolako sentikortasuna duten ikasleek askotariko gorputzen aurrean; hala, errazago jakingo dugu
ea gaiaren zer alderdiri heldu behar diogun sakonago.
Unitatea egin bitartean, etengabeko ebaluazioa ere egingo da, horretarako, zuzenean eta modu sistematikoan
behatuko dira ikasleen hitz-hartzeak eztabaidetan eta talde handian konpartitzean, bai eta zer-nolako jarrera
daukaten bilaketa-prozesuetan eta materialak egiten ari direnean.
Unitate didaktikoa amaitzean, ikasleen bakarkako lana eta taldeko lana baloratuko da, markatutako irizpideen
arabera.
Jarduera guztien ostean, jarduera ebaluatuko da, eta baloratuko da ea zerk funtzionatu duen eta zerk ez, espazioa,
denborak, motibazioa, taldeak… Hori guztia kontuan hartuko dugu unitatearen garapen-prozesua birmoldatzeko
eta egokitzeko.

Ebaluazio-irizpideak

• Jakitun da zer-nolako emozioak sortzen dituzten askotariko gorputzek eta beren ezaugarri propioek beste
pertsonengan.
• Jakitun da zenbait pertsonek jarrera negatiboa agertzen dutela gorputz askotarikoen aurrean.
• Beste pertsonen berezitasun fisiko indibidualak errespetatzen ditu.
• Bere ezaugarri indibidualak baloratzen eta estimatzen ditu.
• Eguneroko hainbat egoera behatzen eta aztertzen ditu, eta horietan genero-osagaia topatzen.
• Historian egon diren eredu estetikoak baztertzen ditu.
• Ikusten du nola normalizatzen dituzten publizitateak eta komunikabideek gorputz-eredu jakin batzuk.
• Jakitun da badagoela “tratu txar sotil” bat halako ereduak betetzen ez dituzten emakumeen edo gizonen
kontra.
• Gorputzen eta aurpegien arteko aldeak eta antzekotasunak ikusten ditu, erretratu bat egiterakoan.
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EBALUAZIOA
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Ebaluazio-teknikak: Behaketa
Ebaluatzeko tresnak:

• Irakasleek jarraipena egitea egunero.
• Ikaslearen historia. Historia horietan bilduko dira hala ikaslearen lanaren balorazioa, nola ikaslearen lan
esanguratsuenen hautaketa bat eta unitatearen prozesu osoan egindako ahozko ekarpenak.
• Egindako lanak.
Ikasleen ebaluazioa: Solasaldia egiteko gidoia

• Zer gustatu zaien gehien eta zer gutxien.
• Zer ikasi eta deskubritu duten.
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• Zerk eman dien arreta gehien.
• Zer aldatuko luketen prozesu honetan.
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BALIABIDEAK
Pelikulak:
• Las mujeres de verdad tienen curvas (2002)- Patricia Cardoso
• Little Miss Sunshine (2006) – Michael Arndt
• Precious (2009) – Lee Daniels
Laburmetraia dokumentala:
• Gordofobia (2014) – Sara Monedero
Ipuinak:
• Arrosa eta leuna – Adela Turik – Pamiela-Kalandra
• Tximeleta belarriak – Luisa Aguilar ( 2010) – Pamiela-Kalandra
https://www.youtube.com/watch?v=uqL2uhPMx1Q
Bideoak:
• Serafin satorra:
https://youtu.be/1bnCnuD1XJc
• Soineko berria
https://youtu.be/8rIkNXcMTAQ
• Papa’s boy
https://youtu.be/vTmUpQbJ_HI
• Tratu txarra sotila:
https://www.youtube.com/watch?v=piqijQaCqUM
• Emakumeen gorputzak – Il corpo delle donne ( italieraz gaztelerazko azpitituluekin)
https://www.youtube.com/watch?v=1teAJZE1ark
Web orriak:
• Aniztasun funtzionala lantzeko baliabideak:
https://prezi.com/ew1numstxxnl/herramientas-didacticas-para-trabajar-la-diversidad-funcional/
• www.stopgordofobia.com
Jolasak:
• Aniztasun funtzionala lantzeko panpinak:
http://www.olgeta.eus/shop/jolas-sinbolikoa/aniztasun-funtzionala/
Bibliografia
• Esteban, Mari Luz (2004) Antropología del cuerpo. Género, itinerarios corporales, identidad y cambio.
Barcelona: Edicions Bellaterra
• Llona, Miren (2007) Los otros cuerpos disciplinados: relaciones de género y estrategias de autocontrol
del cuerpo femenino (primer tercio del siglo XX). Arenal: Revista de historia de mujeres, ISSN 1134-6396,
Vol. 14, Nº 1, 2007, págs. 79-108
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https://www.youtube.com/watch?v=mTgERiu4c0k
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ARTISTEN ERRETRATUAK

Sofonisba Anguissola (Cremona, hacia 1535 Palermo, 1625)

Retrata: “Haur baten erretratua” 1545

Amedeo Clemente Modigliani (Livorno1888ko uztailaren
12a4-Paris1920 ko urtarrilaren 24a

Erretratua: “Jeanne Hebuterne” 1919

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón (Coyoacán,
1907ko uztailaren 6a- 1954ko uztailaren 13a)

Erretratua: “ Diego Rivera” 1937

Fernando Botero Angulo (Medellín,1932ko apirilaren 19a

Erretratua: “12 urtetako Mona Lisa” 1959
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ARTISTEN ERRETRATUAK

Erretratua: “Pentsalaria” 1937

Xue Mo, Inner Mongolia, China 1966an jaiota. Vive y trabaja
en Beijing, China.

Erretratua: “Miss Tong Tong” 2009

Eugène Henri Paul Gauguin (París,1848ko ekainaren 7aAtuona, Marquesas Irlak 8 de mayo de 1903ko maitzaren 8a

Erretratua: “eskontzen zarenean” 1892

Andrew Warhola (Pittsburgh, 6 de agosto de 1928 - Nueva York, 22 de febrero de 1987)
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Tamara de Lempicka (Varsovia, Polonia 1898ko maiatzaren
16a - Cuernavaca, México,1980ko martxoaren 18a
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