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Sarrera librea da edukiera bete arte  

 

 
• Emanaldiaren ondoren, filmak zine eta kirol ikuspegitik komentatuko 

dira 

 

Vitoria-Gasteiz, 2021eko urtarrilak 15.- Estadio Fundazioak zine ziklo interesgarria 

programatu du aurten ere. Lau astez, beste hainbeste film emango dira, eta, ondoren, 

kirol eta zinema ikuspegitik komentatuko dira. Inaugurazio filma 'Foxcatcher' izango 

da eta astelehenean emango da, 18:00etan, Estadio Aretoan. Sarrera doakoa da eta 

baimendutako eserleku kopurua bete arte izango da sartzeko aukera. Hurrengo 

emanaldiak urtarrilaren 25ean eta otsailaren 1ean eta 8an izango dira. 

 

Zinema eta kirola uztartzeko helburuz, beti izan baitira lotura handia izan duten 

diziplina bi, bere ohiko zineklubaren beste edizio bat antolatu du Estadio Fundazioak. 

Oraingoan, errealizazio oneko eta kirol eduki erakargarriko lau film aukeratu ditu. 

Ohikoa denez, film bakoitzaren emanaldiaren ondoren, bi esparruetako pertsonaia 

nabarmenen komentarioez gozatu ahal izango da, besteak beste, Ainhoa Urgoitia, 

Bingen Mendizabal, Aitor López de Aberásturi eta Brais Pampín zine esatariak eta 

Maider Unda edo Txus Martín kirolari ohiak.  

  

Zikloa urtarrilaren 18an hasiko da, astelehena, 'Foxcatcher' (2014) filmaren 

emanaldiarekin. Bennett Millerrek zuzendutako drama honek gizakiak duen 

aintzatespen beharrari buruzko hausnarketa egiten du. Mark Schultz urrezko domina 

olinpikoduna, Channing Tatumek hezurmamitutako pertsonaia, John du Pont (Steve 

Carell) oinordeko aberatsak bere jauregi bikainera gonbidatzen duenean, 1988ko 

Seulgo Olinpiar Jokoetarako talde bat prestatzeko goi mailako entrenamendu gune bat 

sortzen laguntzeko, Schultzek berehala esango du baietz. Izan ere, gune hartan 

entrenamenduetan kontzentratzea espero du, anaiak beti aurrera hartu  ez diezaion. 

Film horren aintzatespen handia lortu zuen, Oscar sarietarako bost izendapen, 

Urrezko Globoetarako hiru izendapen, zuzendari onenaren saria Canneseko 

Zinemaldian eta American Film Institute-k (AFI) urteko film onenen Top 10ean sartu 

zuen. 
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Emanaldiaren ondoren, mahai-ingurua egingo da eta Ainhoa Urgoitiak 

zinemagintzaren ikuspuntutik komentatuko du filma. Zuzenbidea ikasita, istorioak 

kontatzeko beharra izan zuen beti Urgoitiak, eta, horregatik, zinemarako bere grina 

lanbide bihurtu zitzaion. Film laburrak idazten hasi zen Urgoitia, ikus-entzunezkoen 

sektoreko hainbat arlotan lan egin zuen, hala nola argazkigintzan, bideogintzan eta 

bideoklipak egiten, harik eta bere ekoiztetxea sortu zuen arte. Film laburren hainbat 

jaialditan izan da epaimahaikide eta Zinegoak jaialdiko programatzaile ere bai. Hainbat 

aldizkari digitaletan idazten du kritika zinematografikoa. 

 

Kirol arloa dagoeneko erretiratuta dagoen Maider Unda kirolari arabarrak egingo du. 

Otxandion, bederatzi urte besterik ez zituela, borroka praktikatzen hasi ondoren, 

Undak sambo modalitatean eman zituen lehen urratsak. Baina aukera urriak 

eskaintzen zizkiola-eta, borroka askea praktikatzeari ekin zion. Kirol hori hainbeste 

urtetan praktikatu ondoren, kirolaren aurpegia eta ifrentzua ezagutu ditu, garaipenen 

poza eta lesioen alde iluna. Hala ere, kirol ibilbide oparoa du, non 2012ko Londresko 

Olinpiar Jokoetan lortutako brontzezko domina nabarmentzen den. Domina horrek 

oihartzun handia izan zuen, kirol modalitate horretan Espainiarentzat lehen domina 

izan baitzen. Gaur egun artzain egiten du lan eta Idiazabal jatorrizko izendapena duten 

'Artzai Gazta' markako gazta ekoizlea da. 

 

Aitor Lopez de Aberasturi zuzendari, gidoilari eta zinema muntatzaileak moderatuko 

du debatea. Gaur egun, film luze dokumentalen zuzendari lanetan, bere opera prima 

prestatzen ari da 'Bidean jarraituz', Bingen Mendizabal zinema musikagilea ardatz 

hartuta. 

 

‘Foxcatcher' filmaren emanaldia 18:00etan hasiko da Estadio Aretoan (Cervantes 

pasealekua 20, Vitoria-Gasteiz) eta sarrera doakoa izango da baimendutako lekua 

bete arte. Hurrengo emanaldiak urtarrilaren 25ean eta otsailaren 1ean eta 8an izango 

dira.  
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