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Sarrera doan izango da eta Estadio Aretoko eserlekuak bete arte izango da sartzeko aukera  

 

 
• Filmen emanaldiaren ostean, filmak ikuspuntu zinematografikotik eta kirol 

ikuspuntutik komentatuko dira  

 
Vitoria-Gasteiz, 2020ko urtarrilak 17.- Estadio Fundazioak, aurten ere, zinema ziklo 

interesgarri bat programatu du. Ziklo horretan, lau astez, beste hainbeste titulu proiektatuko 
dira, eta, ondoren, kirol eta zinema esparruen ikuspuntuetatik komentatuko dira. Bi gaietako 
adituen eskutik, 'Yo, Tonya' izango da 2020ko zikloa zabalduko duen filma. Sarrera librea 
izango da, eta aretoko eserlekuak bete arte izango da sartzeko aukera. 
 
Zinema eta kirola uztartzeko asmoz, beti lotura ugari izan dituzten diziplina bi, Estadio 
Fundazioak, Vital Fundazioen barruan dagoen erakundeak, bere ohiko zineklubaren beste 
edizio bat antolatu du. Oraingo honetan, oso errealizazio oneko eta kirol eduki erakargarriko 
lau film aukeratu ditu. Ohi denez, horietako bakoitzaren emanaldiaren ondoren, bi 

esparruetako pertsonaia nabarmenen komentarioekin gozatu ahal izango da, besteak beste, 
Ainhoa Urgoitia edo Aitor Lopez de Aberasturi esatari zinematografikoak, Igor Sinyutin 
patinatzaile eta entrenatzailea eta David Astasio xake-jotzailea. Estadio Aretoan ikusi ahal 
izango dira, 18: 00etan. 
 
Zikloa datorren astelehenean, urtarrilak 20, hasiko da 'Yo, Tonya' (2017) filmaren 
emanaldiarekin. Craig Gillespie da filmaren zuzendaria, eta izotz gaineko patinajean 
ardaztutako drama biografikoa da. Laurogeita hamarreko hamarkadan Tonya Harding izotz 
gaineko AEBetako etorkizun oparoko patinatzaile da. Langile klaseko neska gazte bat da, beti 
bere ama gupidagabe eta bihozgabearen itzalpean, baina txapelketan axel hirukoitz bat 
egiteko gai den berezko talentua duena, jauzi zailena kirol modalitate honetan. 1994an 
Neguko Olinpiar Jokoetarako duen aurkari nagusia Nancy Kerrigan bere herrikidea da. Baina, 
lehiaketa hasi baino lehentxoago, soldatapeko matoi batek burdin barra batekin belauna 

kolpatuko zion, eta, ondorioz, susmoek Tonyaren ingurukoenera jotzen zuten. Horrek, bere 
ibilbidearen amaieraren hasiera ekarri zuen. Film horrek Oscar bat, Urrezko Globo bat, Bafta 
sari bat eta beste hainbat sari lortu zituen, kritika bikainak jasotzeaz gain. 
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Filmaren emanaldiaren ostean, solasaldia egingo da, eta Ainhoa Urgoitiak zinema 
ikuspuntutik komentatuko du. Zuzenbide ikasketak ditu eta, beti izan zuen istorioak 
kontatzeko beharra, eta hortik datorkio zinemarekiko grina bere ogibide bihurtu izana. 
Urgoitia film laburrak idazten hasi zen, ikus-entzunezkoen sektoreko hainbat arlotan lan 
eginez, hala nola, argazkigintzan, bideoklipetan, bere ekoiztetxe propioa sortu zuen arte. 
Hainbat film laburren jaialditan epaimahaikide izan da, eta Zinegoak Jaialdiko programatzaile 
ere bai. Hainbat aldizkari digitaletan idazten du, kritikari zinematografiko lanetan. 
 
Igor Sinyutin patinatzaile errusiarrak hartuko du bere kargu kirol arloa. Esperientzia zabala du 
Sinyutinek, bere herrialdeko taldearekin nazioarteko kirolaria izan da eta. Goi mailako 
lehiaketatik erretiratu ondoren Disneyrekin elkartu eta patinatzaile nagusi aritu zen, mundu 
osoan zehar bidaiatu zuten ikuskizun ugaritan. Gau egun, Vitoria-Gasteizko Bipolo Izotz 

Klubeko entrenatzailea da. 
 
Emanaldia 18:00etan hasiko da Estadio Aretoan (Cervantes Pasealekua 20, Vitoria-Gasteiz), 
sarrera doan izango da, eta aretoko eserlekuak bete arte izango da sartzeko aukera. Hurrengo 
saioak urtarrilaren 27an eta otsailaren 3an eta 10ean izango dira. 
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