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Sarrera dohainik eta Estadio aretoko jesarlekuak be te arte sartzeko aukera  
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• Emanaldiaren ostean, filmak ikuspuntu zinematografi kotik eta kirol 
ikuspuntutik komentatuko dira 

 
Vitoria-Gasteiz, 2019ko urtarrilak 18.-  Zinema ziklo  interesgarria antolatu du aurten 
ere Estadio Fundazioak , eta lau astetan zehar, beste horrenbeste film emango dira. 
Emanaldiaren ostean, kirol nahiz zinema ikuspuntuak aintzat hartuta komentatuko dira 
film horiek. Arlo bietako adituen eskutik, Jonathan Dayton eta Valerie Faris-en La 
batalla de los sexos  filamk emango dio hasiera zikloari. Sarrera dohainik izango da 
eta aretoko jesarlekuak bete arte izango da sartzeko aukera. 
 
Betidanik loturak handiak izan dituzten zinema eta kirola elkartzeko helburuz, Vital 
Fundazioaren mendekoa den kirol erakundeak bere ohiko zinekluba antolatu du. 
Oraingo honetan, oso ondo eginda dauden eta kirol eduki erakargarria duten lau film 
aukeratu ditu. Ohikoa denez, film bakoitza eman ondoren, arlo bietako pertsona 
ezagunen komentarioak entzuteko aukera izango da, esate baterako, Josemi Beltrán 
eta Ainhoa Urgoita komentarista zinematografikoak, Juan Fernández txirrindulari ohia 
eta kirol zuzendaria, edo Olga Jiménez kazetari gasteiztarra. Filmak Estadio aretoan 
ikus daitezke, 18:00etan. 
 
Zikloa datorren astelehenean hasiko da, urtarrilak 21, La batalla de los sexos  (2017) 
lanaren emanaldiaren eskutik. Film horrek Jonathan Dayton eta Valerie Faris ditu 
zuzendari, eta Emma Stone eta Steve Carell, protagonista, besteak beste eta 
benetako gertaeretan dago oinarrituta. Bobby Riggs 55 urteko tenis jokalari profesional 
ohiaren eta 29 urteko bere aurkaria Billie Jean King tenis jokalari karismatikoaren 
artean zegoen norgehiagokaren kronika da. 1973an partidu ospetsu bat jokatu zuten 
elkarren kontra. Emakumezko tenis jokalari profesional bat gizon baten aurka (nahiz 
eta profesional ohia izan) irabazteko gai zen jakin nahi zen une hartan. Ekimen hark 
50 milioitik gora estatubatuar erakarri zituen eta publizitatean ‘Sexuen arteko borroka’ 
izango zela zioten. Film horrek zenbait izendapen lortu ditu Urrezko Globoetan, Critics 
Choice Awards eta Satellite Awards delakoetan eta Aktoreen Sindikatuko (SAG) 
sarietan.    



          

  
 
Vital Fundazioa | Komunikazioa      945 064 354 / 688 679 752    comunicacion@fundacionvital.eus     www.fundacionvital.eus 

 

 
 

 
Filma ikusi ostean, mahai-inguru bat egongo da eta Ainhoa Urgoitiak  ikuspegi 
zinematografikotik komentatuko du filma. Zuzenbide ikasketak ditu eta betidanik izan 
du istorioak kontatzeko beharrizana; horren haritik, zinemarako bere zaletasuna bere 
lanbide bilakatu zen. Film laburrak idazten hasi zen Urgoitia, eta ikus-entzunezkoen 
zenbait arlotan egin zuen lan, esaterako argazkigintza, bideogintza, bideoklipetan eta 
abar, bere ekoiztetxea sortu zuen arte. Epaimahaikide izan da film laburren hainbat 
lehiaketatan eta Zinegoak Jaialdiaren programatzailea ere bai. Zenbait aldizkari 
digitaletan idazten du kritika zinematografikoa.  
 
Kirol arloa Olga Jiménez  gasteiztarraren esku geratuko da. EHUn Informazio 
Zientziatan Lizentziatua, hamabost urtez aritu zen kirol kazetari Gasteizko Ser irrati-
katean. DXTFEM emakumezkoen kirolari buruzko webgunearen fundatzailea izan zen 
beste batzuekin batera, eta gaur egun zenbait komunikabidetan dihardu kolaboratzaile 
eta Zuzenak kirol egokituaren klubaren komunikazio arduraduna da.   
 
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 arloan, ‘Bidean jarraituz’, Bingen 
Mendizabal zinema musikagilea ardatz duen lana.  
  
Emanaldia 18:00etan hasiko da, Estadio aretoan. Sarrera dohainik izango da eta 
aretoko jesarlekuak bete arte izango da sartzeko aukera. Hurrengo saioak urtarrilaren 
28an eta otsailaren 4an eta 11n izango dira. 
 
 


