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        prentsaprentsaprentsaprentsa----oharraoharraoharraoharra    

 

Datorren astelehenean izango da, sarrera dohainik eta eserlekuak bete arte sartzeko 

aukera 

 

Estadio Fundazioak ‘El buscavidas’ filma emango du, 

Paul Newman protagonista duen klasikoa 

 
••••    Estadio Fundazioak antolatutako kirolEstadio Fundazioak antolatutako kirolEstadio Fundazioak antolatutako kirolEstadio Fundazioak antolatutako kirol----zinema zikloaren eskutik datorzinema zikloaren eskutik datorzinema zikloaren eskutik datorzinema zikloaren eskutik dator    

••••    Emanaldiaren ostean, filma kirol ikuspuntutik eta ikuspuntu Emanaldiaren ostean, filma kirol ikuspuntutik eta ikuspuntu Emanaldiaren ostean, filma kirol ikuspuntutik eta ikuspuntu Emanaldiaren ostean, filma kirol ikuspuntutik eta ikuspuntu 
zinematografikotik komentatuko da  zinematografikotik komentatuko da  zinematografikotik komentatuko da  zinematografikotik komentatuko da      

 

Vitoria-Gasteiz, 2019ko urtarrilak 25.- Zineklubaren, hau da, Estadio Fundazioaren kirol-

zinema zikloaren bigarren ekitaldiak ‘El Buscavidas’ emango du astelehenean, 1961eko klasiko 

bat, Paul Newman protagonista duena eta bi Oscar sari irabazi zituena. Emanaldia 18:00etan 

hasiko da, Estadio aretoan, sarrera dohainik da eta aretoko eserlekuak bete arte izango da 

sartzeko aukera. Aitor López de Aberásturi zuzendari eta gidoigileak eta Jon Imanol Martín 

billar txapeldun arabarrak komentatuko dute filma.  

 

Joan den 21ean, Estadio Fundazioak zinema-ziklo interesgarria abiarazi zuen eta lau astetan 

zehar beste hainbeste film emango dira. Emanaldiaren ostean, komentatu egingo dira film 

horiek kirol ikuspuntutik nahiz ikuspuntu zinematografikotik. Bigarren ekitaldia datorren 

astelehenean izango da, urtarrilak 28, eta ‘El Buscavidas’ izango da protagonista, 1961eko 

filma, Robert Rossen zuzendari duena eta Paul Newman, Piper Laurie eta  Jackie Gleasson, 

besteak beste, aktore-taldean.     

 

‘El Buscavidas’ filmak Eddie Felsonen (Newman) bizitza kontatuko digu, gazte harroa eta 

moralik gabea, billar aretoetan arrakastaz ibiltzen dena. Onena izateko gogo biziz, 

Minnesotako Lodikotearen bila (Gleason) joango da, billar txapeldun ospetsua. Azkenik, bere 

kontra jokatzea lortzen duenean, bere segurtasun faltak huts egitera eramango du. Emakume 

bakarti baten maitasunak (Laurie) daraman bizimodua atzean uzten lagun diezaioke, baina 

Eddiek ez du atsedenik hartuko txapeldunari irabazi arte, horren truke ordaindu behar duen 

prezioari erreparatu gabe.      

 

Kritiko zinematografikoek zazpigarren artearen klasikoa dela diote. Oscar sarietarako 9 

izendapen izan zituen, horien artean, film, zuzendari, aktore nagusi (Newman eta Lurie), 

erreparto aktore (Gleasson eta Geroge C. Scott), gidoi egokitu, zuri-beltzeko argazki eta zuri-

beltzeko zuzendaritza artistiko onena kategorietarako. Azken kategoria bietako sariak lortu 

zituen, eta Urrezko Globoetarako hiru izendapen ere bai. 
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Komentario zinematografikoak Aitor López de Aberásturiren kontura izango dira. Zinema 

zuzendaria, gidoigilea eta muntatzailea da eta, gaur egun, bere lan handia prestatzen ari da 

film luze dokumentalen arloan, ‘Bidean jarraituz’, Bingen Mendizabal zinema musikagilea 

ardatz duen lana. 

  

Kirol arloaz Jon Imanol Martín arduratuko da, gaur egun billarraren Arabako Federazioaren 

presidentea dena eta Arabako txapelduna, bola 8 eta bola 9 modalitate bietan. Martín duela 

25 arte hasi zen billar amerikarraren (pool) arloan, tabernetan lagunekin partidak jokatzen. 

Gero eta gehiago jokatzen zuenez, Gasteizen tabernen arteko liga bat egiten zela jakin zuen 

eta 30 billar-klub edo zeudela. Garai hartan oso zaila zen onenengandik ikastea, ez baitzegoen 

Internet. Gaur egun, munduan zehar jokatzen diren txapelketa guztiak ikus ditzakegu klik bat 

eginez, eta profesionalek erabiltzen dituzten teknikak ere bai.        

 

Ainhoa Urgoitia izango da mahai-inguruaren moderatzaile. 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 argazkigintzan, bideogintzan, 

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. 

 

Emanaldia 18:00etan hasiko da, Estadio aretoan, sarrera dohainik da eta aretoko eserlekuak 

bete arte izango da sartzeko aukera. Hurrengo ekitaldiak otsailaren 4an eta 11n izango dira. 

 

  

  

 

 

 

 

 


