
          

  
 

Vital Fundazioa | Komunikazioa      945 064 354 / 636 617 821   comunicacion@fundacionvital.eus     www.fundacionvital.eus 
 

 
 

prentsaprentsaprentsaprentsa----oharraoharraoharraoharra    

 
Otsailaren 10ean izango da, astelehena, 18:00etan, Estadio Aretoan  

 

 ‘Everest’ filmeko espedizio biek bizirik irauteko 
egingo duten ahalegin izugarriak itxiko du 

Estadio Fundazioaren zinekluba  
 

• Emanaldiaren ostean, Ainhoa  Urgoitia aditu zinematografikoak eta Unai 
García eskalatzaile eta mendian adituak egingo dute  filmari buruzko 
solasaldia  

 
Vitoria-Gasteiz, 2020ko otsailak 7.-  Estadio Fundazioaren  kirol-zinemari buruzko 
zikloa den Zineklubearen  laugarren eta azken saioak, 'Everest'  emango du 
astelehenean. Munduko gailurrera iritsi nahian, ezagutu den elur ekaitzik 
okerrenarekin topo egingo duten bi espedizioren gorabeherak kontatzen dituen filma. 
Emanaldia 18:00etan hasiko da Estadio Aretoan, sarrera doan izango da eta aretoko 
eserlekuak bete arte izango da sartzeko aukera. Ainhoa Urgoitia zineman adituak eta 
Unai Garcia eskalatzaileak egingo dute emanaldi osteko solasaldia. 
 
Azken lau asteetan Estadio Fundazioak zinema ziklo interesgarria burutu du, 
zazpigarren artea eta kirola uztartzeko helburuari jarraiki; betidanik harreman estua 
izan duten bi diziplina dira-eta. Laugarren eta azken saioa otsailaren 10ean izango da, 
astelehena, eta 2015eko abenturazko drama bat izango du protagonista. 
 
1996an munduko sabaira iristeko ahaleginean izandako gertaeretan inspiratua, 
ezagutu den elur ekaitzik okerrenari aurre egin behar izan zioten bi espedizioren 
gorabeherak kontatzen ditu Baltasar Kormákur zuzendariaren 'Everest' filmak. Bizirik 
irauteko ahalegin izugarria egin beharko dute alpinistek eta euren aldartea proban jarri, 
elementuen amorru latzari eta oztopo ia gaindiezinei aurre egin behar diete-eta. 
 
Emanaldiaren ondoren, Estadio Aretoan solasaldi interesgarria izango da eta Ainhoa 
Urgoitia  adituak hitz egingo du arlo zinematografikoaz. Zuzenbide ikasketak eginda, 
beti izan zuen istorioak kontatzeko beharra, eta hortik datorkio zinemarekiko grina bere 
ogibide bihurtzea. Urgoitia film laburrak idazten hasi zen, ikus-entzunezkoen sektoreko 
hainbat arlotan lan eginez, hala nola, argazkigintzan, bideogintzan, bideoklipetan, bere 
ekoiztetxe propioa sortu zuen arte. Hainbat film laburren jaialditan izan da 
epaimahaikide, eta Zinegoak Jaialdiko programatzaile ere bai. Hainbat aldizkari 
digitaletan idazten du, kritika zinematografikoa hain zuzen ere. 
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Kirol arloaz Unai García  arduratuko da. Txikitatik mendiari oso lotuta egon da Unairen 
bizitza. Zazpi urte zuela hasi zen euskal mendietan gora igotzen, eta Eginoko Arabako 
eskolan egin zituen eskaladaren munduko lehen saiakerak. Gaur egun, igoera 
konplexuagoak egiten ditu Picos de Europa, Pirinioetan eta Alpeetan, batez ere. Oinez 
eta eskalatzen egindako igoerez gain, mendiko eskiaren zalea ere bada. Mendi 
Ertaineko Gida tituluduna da, UIMLA (Mendiko Gida Laguntzaileen Nazioarteko 
Elkartea) elkarteari atxikia. 
 
Solasaldiaren moderatzailea Aitor Lopez de Aberasturik  izango da. Ikus-entzunezko 
proiektuen zuzendari, gidoilari eta muntatzaile, gaur egun, dokumentalen errealizazio, 
muntaketa eta postprodukzio arloko irakasle eta tutorea da Euskal Herriko Zinema 
Eskolan. 
 
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. 
 
 
 


