
Mosaiko erromatarrak

Mosaikogile bihurtu zaitez!

Mosaikoa, forma eta kolore ezberdineko
harrizko, zeramikazko, beirazko edo
bestelako materialez egindako apainketa
bat da.

Lehen mosaikoak Mesopotamian
eraikitzen hasi ziren K.a. 3000. urtea
baino lehen. Antzinako Grezian ere
mosaikoak egiten zituzten, baina
erromatarren garaian teknika hobetu zen.



Oso teknika landua da, eta talde handi bat behar
zuten mosaikoa egiteko.

Pictor Imaginarius: Marrazkia egiten zuen.
Musivarius: Laguntzaile garrantzitsuena.
Pictor parietarius: Marrazakia hartu eta horman edo
lurzoruan egiten zuen.
Tessellator: Mosaikoa egiten zuen.
Lapidarius: Teselak moztu eta prestatzen zituen.
Calcis doctor: Lurzorua edo horma prestatzen zuen.

Nortzuek egiten zituzten
mosaikoak?

Nola egiten dira?

Igeltsu, kare eta buztina edo
zementu hautsa hondo berrian jarri
ondoren harriak edo bestelakoak
itsatsi eta horrela apaingarri
konposizio desberdinak osatzen
ziren. Elkartutako harriei, TESELAk
deitzen zaie.

Sortu etxeko
taldea zuen
mosaikoak
egiteko!



1. Teselak egiten ziren. Horretarako, harriak,
zeramikak etabarrekoak ebaki egiten ziren, forma
emanez eta alde guztiak leun utziz, bat izan ezik,
hormari edo lurrari hobeto itsasteko.

2. Mosaikoa jartzeko
tokia material geruza
ezberdinekin prestatzen
zen, leun gera zedin eta
horrela mosaikoa ondo
egin ahal izateko.

3. Pictor Imaginarius-ak marrazkia tamaina
naturalean egiten zuen eta koloreak ematen zizkion.
Ondoren, Musivarius-ak, beharrezko tamainara,
lurrera edo hormara eraman zezan, aurrez
prestatutako oinarriaren gainean marrazten zuen.

ETA PREST, DAGOENEKO, TESELAK JARTZEKO!



Zer marrazten zuten?

Mosaikoetan marrazten
zituzten gaiak askotarikoak

ziren. Geometrikoak, 
begetalak, animaliak, 

pertsonenak edo mitologiari
buruzkoak.

Bitxikeri bat!
Txakur mosaiko hau Ponpeiako
aztarnategi arkeologikoan ikus
daiteke. Lapurrei abisatu nahi
zieten txakur babesle bat zutela!



Mosaiko ezberdinak

Ba al zenekien mosaiko mota ezberdinak zeudela?
Hemen dituzu adibide batzuk.

Opus Tesselatum: Tesela kubikoak erabiliz egiten ziren,
guztiak zm 1ekoak eta tonu ezberdinetakoak. Batez ere
forma geometrikoko mosaikoetarako erabiltzen ziren.

Opus Vermiculatum: Tesela txikiagoekin egiten ziren.
Horiekin artistak nahiko erraz marraz zitzakeen kurbak,
siluetak eta mota guztietako objektuak, horrela
xehetasun gehiago emanez.

Opus Sectile: Marrazkiak, tamaina ezberdineko harri
handiagoekin eginak zeuden. Teknika kolore askotako
marmolezko plakak moztea zen, animalien edo gizakien
irudi geometrikoak osatzeko.

Zein da zein?
Begiratu ondo irudiei eta pentsatu

zein mosaiko motari dagokion.



Mosaikoak eta landetxe erromatarrak

https://www.youtube.com/watch?v=iRLoJ46jMjk

https://www.youtube.com/watch?v=N4hoCKTrfBM

Oso bideo interesgarriak utzi dizkizuegu!
Ikus dezakezue nolakoa zen herri hauen dekorazioa.

Mosaikoak, azalera lau eta handi baten gainean egiten ziren, 
esate baterako, horma , zoru edota sabaietan.
Hiribildu erromatarra, jatorrian, landetxe bat zen, 
denborarekin, egoitza aristokratiko handi bihurtu zena, bizitegi
eta produkzio funtzioak uztartzen zituena. Familiaren
ekonomiarako oso garrantzitsuak diren etxeak.

https://www.youtube.com/watch?v=iRLoJ46jMjk
https://www.youtube.com/watch?v=N4hoCKTrfBM


Praktikatzeko ordua
da...

Margotu mosaiko
hauek!



Gure mosaikoa sor dezagun!

Zer behar dugu?

✓ Arrautza-oskolak
✓ Margoak
✓ Pintzelak
✓ Papera
✓ Kola

1. Arrautza-oskolak gehien gustatzen zaizkigun kolorez margotuko ditugu.
Eta lehortzen utziko ditugu.

2. Diseinua buruan irudikatu eta gure mosaikoaren koloreak non kokatuko
ditugun dakigunean kola eman. Ondoren, arrautza-oskolak itsasten
joango gara pixka bat estutuz. Zatitan apurtuko dira itsatsita geratzen
diren bitartean.

Dagoeneko, zure
mosaikoa daukazu!





Gozatu izana espero dugu!

Zuen diseinuen irudiak ikusteko irrikitan
gaude. 

Partekatu!

Egin argazkiak, igo eta partekatu gu etiketatuz: 
@arkeologimuseoa Twitter,
Facebook edo Instagramen.


