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Datorren astelehenean izango da, Estadio aretoan, e ta eserlekuak bete arte 

izango da sartzeko aukera 
 

‘Rush’, Niki Lauda eta James Hunt-en arteko duelua 

Formula 1en, izango da protagonista Estadio 

Fundazioaren Zineklubaren azken emanaldian   

 
• Emanaldiaren ostean, filma kirol ikuspuntutik eta i kuspuntu 
zinematografikotik komentatuko da  

 

Vitoria-Gasteiz, 2019ko otsailak 8.-  Zineklubak, hau da, Estadio Fundazioaren  
kirol-zinema zikloak, ‘Rush’  emango du astelehenean, zineklubaren laugarren eta 
azken emanaldia izango den horretan. Film horrek Formula 1eko pilotu biren arteko 
norgehiagoka kontatzen du, Niki Lauda eta James Hunt, bereziki 1976. urtean, biak 
txapeldun titulua lortzeko lehiatzen ari zirenean. Emanaldia 18:00etan hasiko da, 
Estadio aretoan, eta aretoko eserlekuak bete arte izango da sartzeko aukera. 
Emanaldia Rubi Rock  ekoizle, zuzendari eta gidoigileak eta Miguel Prieto , Paris-
Dakar lasterketa mitikoko pilotu espainiar laureatuena. 
 
Azken lau asteetan, Vital Fundazioaren  mendeko kirol erakundeak zinema-ziklo 
interesgarria burutu du, betidanik lotura handiak izan dituzten zinema eta kirola 
elkartzeko helburuz. Laugarrena eta azkena den emanaldia astelehen honetan egingo 
da, otsailak 11, eta ‘Rush’  izango du protagonista, 2013ko filma, zuzendari Ron 
Howard duena eta protagonistak Chris Hemsworth eta Daniel Brühl, James Hunt 
britainiarraren eta Niki Lauda austriarraren paperetan, hurrenez hurren.    
 
‘Rush’  filmak Formula 1eko pilotu handi bi horiek izan zuten norgehiagoka kontatuko 
digu, batez ere 1976. urtean. Urte hartan Laudak ia-ia heriotzera eraman zuen istripu 
larri bat izan zuen. Haien arteko lehia izugarria zen pistan, pilotu bakoitza eskuderia 
baten ordezkaria baitzen (McLaren Ferrariren aurka), baita pistatik kanpo ere.  
 
Film biografiko horrek kirol-lehiaren barrena ahal den ikuspegi guztietatik aztertzea du 
helburu, intimo eta pertsonalenetik hasita, protagonisten beldurren, zalantzen eta 
hobetze nahiz lehiatze grinaren bitartez, edozein piloturen bizitzako ikuspegi 
ikusgarrieneraino, auto-lasterketa arin-arinak. Laudak 1976an izan zuen istripu larrira 
eta ia-ia bizia galtzeraino eraman zuen hartara garamatza bilbeak.    
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Iruzkin zinematografikoak Rubi Rocken  kargura izango dira. Ekoizle, zuzendari eta 
gidoigilea dugu, eta grabazioan, muntaian eta postprodukzioan eskarmentu luze-
zabalekoa.    
 
Kirol ikuspegiaz, bere aldetik, Miguel Prieto  arduratuko da, Nissan-eko pilotu ofiziala 
bederatzi urtetan eta beste zortzitan Mitsubishi-koa. Hogei aldiz hartu du parte Paris-
Dakar Rallyan.  1999. urtean bigarren postua lortu zuen sailkapen orokorrean eta 
beste hamar urtetan irabazle izan da zenbait kategoriatan. 
 
Aitor López Aberásturi  izango da mahai-inguruaren moderatzailea. Zinema 
zuzendaria, gidoigilea eta muntatzailea da eta, gaur egun, bere lehendabiziko lan 
handia prestatzen ari da film luze dokumentalen zuzendari lanetan, Bidean Jarraituz, 
Bingen Mendizabal zinema musikagilea ardatz duen lana. 
 
Emanaldia 18:00etan hasiko da, Estadio aretoan, sarrera dohainik da eta aretoko 
eserlekuak bete arte izango da sartzeko aukera. 
 
 
 
 


