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HEGAN EGITEKO ORDUA 
Zinema guztia hegaldia da; bestela, ez da zinema. Gure hamargarren 

urtemugaren kandelak itzali eta Baluarteko gure aireportuan finkatu ondoren, 
jaialdia oraingoan lurretik aire eta misteriozko dantzarekin altxatzen den 

zinemaz beteta iritsi da. Hegan egitea egokitzen da. Eta horrela izena duen 

programan protagonistak izango dira haizea –nola harrapatu-, lainoak –nola 

begiratu- edota airea –nola zeharkatu-. Gizakiarentzat eta zeruko bestelako 

oinezkoentzat ezinezkoa den ametsaren aurpegia eta gurutzea aurkezten 

dizkiguten 40 film izango ditugu. 

Eskualde Nagusian beste urteetan baino film labur bat gehiago egongo da, 
eta denek batera atal ofizial biribil eta tinkoko 18 film osatuko dituzte. Zenbaki 
bikoitia, 18 film eta etxeko bi ekarpen: David Arratibel eta Aitor Gametxo, 
gertuko zinemagileak, besaulkian orduak eta orduak igaro dituztenak. 

Pantailetara igarotzea den miraria erakusten digute orain. Bihurtua, hori ere 

izan daiteke: ikusletik zinemagile izatera pasatzea. 

Beteranotasuna Luciano Emmer-en eskutik. Ia ehun bat film sinatu zituen, 
eta hemen gutxien ezagutzen diren eta pertsonalenak diren bitxiak aurkeztuko 

ditugu: arteari buruzko pelikulak, batzuetan hain heldu ezina eta airea bera 
bezala harrapatzen zaila den diziplinarenak. 

Gazteria X film atalean pilatua zuku osoan, etorkizun oparoa izatetik igaro 

eta karrera finkatuta duten zinemagile berriekin; hala nola, María Cañas, Pilar 

Monsell eta Omar Razzak, eta 2016ko obraren mundu-mailako estreinaldia: 
Velasco Broca eta haren Nuevo Altar. 

Saio bereziak, Pilota-arratsaldea, Jorgen Leth-ek kirola horren inguruan 

egindako bi dokumental, 30 urteko distantziarekin eta Chez les Basques-eko 
azken aurkikuntzak –tartean Lumière-tarren erliebedun lehen filmetariko bat, 
hiru dimentsioak gure paisaian-. Alan Fleischer-ekin erretratuak eta Luce 
Vigori egingo zaion omenaldi hunkigarria; azkena Jean Vigoren alaba da eta 

jaialdiaren amabitxia, edizio hau hari eskainiko zaio duela gutxi hil egin delako. 

Oteiza heterodoxo handia, gure programazioko erronkarik handiena edo nola 

eratu lau zinema-saio pelikula bakar bat ere egin gabeko eta ideia guztiak 

paperean utzitako artistarekin. Saio batean, super8 erako bi film ezezagun 
aurkeztuko dira, berak filmatuak eta haren ahotsarekin kontatutako soinu 
artxibo ordainezina, aretoan debozioz entzuteko: Discurso al hombre en la 
oscuridad del cine.

Zuzendaritza artistiko honetako azken edizioa agurtuko da pantailetatik kanpo 

amets egiten jarraitzeko gonbidapenarekin, Bosgarren horma programari 

esker. Zinema-aretoetatik kanpo hamabi metro-geltoki izango ditugu, hirian 

eta inguruetan barrena bidaiatzeko, beharbada etorkizuneko zinema izango 

dena esperimentatzeko eta horretan parte hartzeko, antzerkiaren bizilaguna 

izango den zinema, errealitatea pantailak utzi eta eszenara pasatzen delarik. 

Ihes egiten duen gizakia zineman sartzen da, esaten zigun Oteizak 60ko 
hamarkadan. Gaur egun, agian, ihes egiten duen gizakia zinematik irteten da, 

eta guk jarraitu egiten diogu, edozein lekutara doala ere. 

Oskar Alegria
Zuzendari artistikoa 

Luce Vigori omenaldia
Osteguna martxoaren 9a, 
17:00etan
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Atal Ofiziala - La Región Central
9 film luze eta 9 film labur lehiatuko dira ondorengo sariak eskuratzeko: 
Punto de Vista Sari Nagusia Pelikula Onenarentzat, Jean Vigo Saria 
Zuzendaritza Onenarentzat, Film Labur Onenaren Saria, Publikoaren Saria 
eta Gazteriaren Saria.

HEGAN
Hagan programak gizakiaren hegan egiteko desioaz hitz egiten digu, 

baina, baita, hegaztien hegaldiak, airearen konposizioak, aireportu 

bateko egunerokotasunak, astronauta baten iritziak, tranpolin jauzilarien 

akrobaziek, lainoen ahalmen hipnotikoak, xede arabiarrek belatzekiko 

sentitzen duten grinak, izaki hegodun bihurtzeko saiakerek, aireko beste 

zangokariei buruzko albisteek eta abarrek ezkutatzen dutenaz ere. 

Luciano Emmer: Del racconto al ensayo 
Atzera begirako horrek Luciano Emmer-en arteari buruzko zinemara 
hurbilpen bat planteatzen du diptiko gisa: hiru saio racconto-tik entsegura 

igarotzea azaltzeko; pinturaren dramatizaziotik azken hogei urteko arteari 

buruzko zinema-entsegurako bere hasierako proposamenera, forma 

dokumentalak ahotsa lehenengo pertsonan duela aztertzea erabakitzen 

duenean, bere aurreko zinema esplizituki birpentsatuz eta aipatuz.

Bosgarren horma
Zinema dokumentaleko jaialdi gisa berrasmatzeko duen etengabeko bo-

rondateari jarraiki, Punto de Vista Jaialdiak, bere hamaikagarren edizioan, 

Bosgarren horma izeneko programa hartuko du, zinema dokumentalari 

bere gune edo babesleku berrietan jarraitzeko asmotan sortzen dena, 

errealitatea kontatzeko bizitzen ari garen modu kolektibo berrien berrikus-

pen moderno eta beharrezko gisa.

Ehiztari Ehizatua-n
Nola filmatu zinemagile bat? Egokia da zinema egiteko duen moduarekin 
erretratua egitea? Galdera horiek guztiak argitzen joango dira Ehiztari 
ehizatuaren bost proposamen hauetan. Agerian geratzen dena da bost 
maisu horiek irrika bera dutela historiak irudiekin kontatzeko. Bakar batek 

ere ezin du egon filmatu gabe, eta horretan paregabeak eta bakarrak dira, 
gure garaiko bost zinemagile, kontatutako bost zinemagile. 

Heterodoksiak: Zinemarik gabeko zinemagilea
Nola antolatu pelikula bakar bat ere egin gabeko zinemagilearen atzera 

begirakoa? Nola eratu haren ideiak pantailan azalduko dituen programa-
seriea? Heterodoxo handiaren aurrean ote gaude? Filmik egin ez zuen 
norbait, ideia beti emaitza baino hobea zela jakinik? Punto de Vistan, 
erronkak maite ditugunez, amildegira bota eta arrisku bat hartu dugu; 

hau da, lau zinema-arratsalde betetzea Jorge Oteizaren existitzen ez den 
obrarekin.

Saio bereziak
Jaialdiak hamaikagarren edizioa eskainiko dio Luce Vigori, eta omenaldia 

egiteko saioa antolatuko du bi izenbururekin: L´Atalante, Jean Vigoren film 
mitikoa, eta Cruzando caminos con Luce Vigo, Jem Cohen-ek egindako 

erret. Saio honek Fleischer-en erretratu filmatura hurbiltzea proposatzen 
du, euren artean islatzen diren bi piezekin

X Films proiektua
Punto de Vistak Espainiako hiru zinemagileri berriro eskainiko die Nafar-

roan ikus-entzunezko lana egiteko aukera. María Cañas, Pilar Monsell 
eta Omar A. Razzak beren proiektuak aurkeztuko dituzte, eta X Films 
Batzordeak hautatutakoak finantzaketa lortuko du obra dokumental bat 
zuzentzeko; lan hori 2018ko edizioan estreinatuko da. 

Film guztiak jatorrizko bertsioan proiektazen dira

SARREREN SALMENTA 

BALUARTE
Baluarte plaza z/g. 31002 Iruña 

Prezioa: 3 ¤
Sarreren salmenta: 
Urtarrilaren 29tik (ostirala) otsailaren 7ra (igandea), 11:00etatik 14:00etara eta 
17:00etatik 20:00etara.
Otsailaren 8tik (astelehena) aurrera, 9:30etik 14:00etara eta 16:30etik 22:30era.
Sarrera doan izango da hitzaldi eta aurkezpenetan; gonbidapena aurrez jaso 

behar da leihatilan. 

KATALOGOAREN ETA “TIME” LIBURUAREN SALMENTA

Nafarroako Gobernuaren Argitalpen Funtsa 
(Navas de Tolosa, 21) eta Baluarten
Katalogoaren prezioa: 5 ¤
Liburuaren prezioa: 15 ¤

AUTOBUSAK

Armada etorbidea: 4, 8, 9, 10, 12, 15 eta 18
Aita Moret: 16 eta 17
Yanguas y Miranda: 10, 17, 19 eta 22
Informazio gehiago: http://www.mcp.es/transporte

JAIALDIKO BESTE GUNEAK

Gayarre Antzokia
Avda. Carlos III, 1

Nafarroako Filmoteka
Autobusak 12, Paseo Sarasate.

INFORMAZIO PRAKTIKOA

JAIALDIAREN EGOITZA
BALUARTE
Baluarte plaza z/g. 31002 Iruña

Telefonía: 34 948 066 066

JAIALDIAREN BULEGOA
Jendea artatzeko ordutegia: 9:30-14:00 eta 16:30-20:00
E-maila: info@puntodevistafestival.com
Telefonía: 948 066 199 / 948 066 200
Web orria: www.puntodevistafestival.com

Imprime: Imprenta Zubillaga S.L. Depósito Legal: NA 163-2016
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MARTXOAREN 5a, IGANDEA

19:00etan Gayarre Antzokia
Bosgarren horma

MARUJA ENAMORADA
Zuz: Vivi Tellas. Maruja Bustamante eta Inti el Hermoso, 70’

Urtero, Argentinan, Biodrama sortzen da; antzezlan horretan antzezten dena 
erreala da, gutxieneko fikzio atalasea bezala ezagutzen dena duen gidoia 
jarraituz. Zehazki, Maruja Enamorada maitasunaren hipotesiari buruzko 

antzezlana da, dokumental erromantikoa eta, bertan, Maruja Bustamante-k bere 
maitasun-harreman guztiak ekartzen ditu gogora.

Vivi Tellasen hitzaldia ekitaldi bukaeran (20:30etan)

MARTXOAREN 6a, ASTELEHENA

10:00etan Camara Aretoa
Sail Ofiziala- La Región Central (76’)

GREEN SCREEN GRINGO
Douwe Dijkstra-rena. Herbehereak, Brasil. 2016. 16’

WE MAKE COUPLES
Mike Hoolboom-ena. Kanada. 2016. 60’

Informazio gehiaho 10 orrialdean

12:30etan Camara Aretoa
Sail Ofiziala - La Región Central

NORMAL AUTISTIC FILM
Miroslav Janek-ena. Txekiar Errepublika. 2016. 90’

Autismoari buruzko beste pelikula bat izatetik urrun, film honetan ispilua itzuli 
eta autistak ez ditu pertsona ezberdin bezala aurkezten, baizik eta gu ikusle 

bezala, oso antzeko izaki moduan. Ikusteko zuzeneko estiloaren bitartez 

eta muntaketaren erritmo ausartarekin, piano-notek abileziaz puntuatua, 

nerabe autista taldearen koru-erretratu honek pantailan sartzeko eta ispilua 

zeharkatzeko desafioa egiten digu. 

17:00etan Camara Aretoa
Ehiztari Ehizatua-n

MORCEAUX DE CONVERSATIONS AVEC JEAN-LUC GODARD
Alain Fleischer-ena. Frantzia. 2016. 125’

Histoire(s) du cinema historien ondorengo erretratua, Goldard-ena, Georges 

Pompidou Zentrorako Voyage(s) en utopie erakusketa prestatzen duen bitartean. 

Modu horretan elkarren segidako asmaketak burutuko dira: kritikari bezala 
hasiko du etapa Cahiers du cinéma-rentzat berrogeita hamarreko hamarkadan; 

jarraian fikzio iraultzaileak etorriko dira hirurogeiko hamarkadan; saiakerak 
hirurogeita hamarrekoan; entsegu-fikziora itzuliko da laurogeiko hamarkadan; eta 
lan osoaren gailurrera iritsiko da Histoire(s) du cinéma proiektuarekin (1988-98).

HEGAN 10.
Aerophile.
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17:00etan Gola Aretoa
HEGAN 2: TXORIAK (after Hitchcock) (106’)

Hegaldun izakiak aurkezten dizkiguten bost film, aireko errege-erregina 

gisa, lurreko izakien eta gizakien beraien inbidia sortuz. Hegaldia bera bere 

handitasun, misterio eta edertasun osoan.

AVIARY

Katherin MacInnis-ena. Ameriketako Estatu Batuak. 2013. 5’

Bibisekzioa gizakia misterio batean gainditu duen animalia hegaldunaren 

zineman: nola konektatu bi puntu elkar komunikatzeko. Katherin MacInnis 

artistak, artxiboko zuri-beltzezko irudi pilpiragarrien maratoiaren bitartez, 

aireko heroi horien hegaldiaren goraipamena egiten digu, soldadu ezezagunari 

egindako beste omenaldi bat bezala.

ORNITOGRAPHIES

Xavi Bou-rena. Espainia. 2017. 4’

Muybridge eta Marey-ren kronoargazkia, muturrera eramana eta zerbait 

poetikoagora altxatua: ikusezina ikusgai egitea. Kataluniako Xavi Bou 

argazkilariak  lm labur honetan eskaintzen digu hegazti ezberdinen hegan 

egiteko moduen banketea, haren herrialdeko zeruetan.

WE FLY AGAIN

Alexandru Vlad-ena. Errumania. 20’

Belearen prentsa txarra, faunazko dokumental soilarena bainoarma 

artistikoagoak erabiltzen dituen zinepoema bitartez garbitua. Satira bat da, aldi 

berean gure aurreiritziak islatzen dituena eta argumenturik gabe uzten gaituena 

karnaba baten kantua nahiago dugunean, gaua iristean arnasten dugun airea 

algaraka betetzen eta karraka egiten duen hego beltzeko animalia horren 

adimena baino.

THE ART OF FLYING

Jan Van Ijken-ena. Herbehereak. 2015. 7’

Banda handietan dabiltzan araba-zozoen hegaldi misteriotsuari eta 

iradokitzaileari buruzko lm labur hipnotizatzailea.Hegaldi-gehiegitasun 

horren emaitza izango da zeruan talde handiaren trebetasunarekin eta 

malgutasunarekin irudi aldakorrak sortzen doan masa itxuragabearen dantza.

THE CHALLENGE

Yuri Ancarani-rena. Italia, Frantzia, Suitza. 2016. 69’

Ancarani-k erretratu ironiko horretan kontatuko digu harrapari horien ehiza eta 

azken presa irudia besterik ez dela, jabeak zeruan jartzen dituen irudia eta haien 

animaliek zuzenean harrapatzen dutena.

Xavi Bou eta Alexandru Vlad bertan izanik

17:00etan Corona Aretoa
Luciano Emmer 1: Racconto (91’)

Luciano Emmerren lehen sortze-garaiaren inguruko ibilaldia, pinturaren 

dramatizazioa aurkitu zuenetik turista masiboaren bat-bateko sarreraraino.

RACCONTO DE UN AFRESCO
Luciano Emmer-ena. Italia. 1940. 10’

Kristoren biografia, irudietan kontatua Giottoren freskoetatik, Paduako Scrovegni 
Kaperan, fikziozko zinemaren hizkuntza erabiliaz egina. Pintura dramatizatzeko 
esperimentu txiki honetan, zinema dokumentala, fikziozkoa eta animaziokoa 
batzen dira. Lan honen bitartez, betirako aldatu zen arteari buruzko zinema-

arloa.

PARADISO TERRESTRE
Luciano Emmer-ena. Italia. 1941. 11’

Edenen kanporatzearen kontakizuna, Boscoren pintura oparoen bitartez. Film 
labur honetan, hobeto ikusten da Racconto da un affrescok hasiera batean 

nolako muntaketa-sistema zuen; hau da, musika klasiko garaikidearen zatiak, 

egile-eskubideak direla-eta Roman Vlad jaunari soinu-banda orijinala egiteko 
agindu baino lehen. 

ISOLE NELLA LAGUNA
Luciano Emmer-ena. Italia. 1948. 13’

Isole nella laguna filmean, berriz, urmaeleko irlak, toki hutsak eta artisautzako 
maisu-lanak inolako irribarrerik gabe sortzen dituzten bizilagun gutxi batzuk 

jasotzen dira kamerarekin. Azken hau bietako malenkoniatsuena da. Bi irudietara 
itzuliko da mende erdi bat geroago, mende amaierako Venezia, turismoak 

menderatutakoa, ekartzeko Nostalgia lanean.

LEONARDO DA VINCI
Luciano Emmer-ena. Italia. 1952. 46’

Artearen gainean gaur arte handiena den pelikulan, Emmerrek bere sormen 
zinematografiko osoan Lenoardo da Vinciren koadernoak igaroko ditu, arteari 
buruzko zinemaren joera pedagogikoarekin eta kritikoarekin oreka mantentzen 

ahalegintzearekin batera, Carlo Ragghiantiren critofilms-en ildotik eta batez ere 

Henri Storcken eta Paul Haesaertsen Rubens-en (1948) ildotik. 

LA SUBLIME FATICA
Luciano Emmer-ena. Italia. 1966. 11’

La sublime fatica sortu zen Miguel Angelen eskulturak filmatzeko enkargutik, 
haren heriotzaren laugarren mendeurrenaren urte ospetsuan, Charlton 

Hestonekin batera egiteko film labur baterako. Azken unean Fox enpresak 
kontratua hautsi egin zuen, baina Emmerrek enkargua desbideratu egin zuen; 

hots, hirurogeiko hamarkadako Italia hartzen hasi zen turismo masiboaren 

begirada kritiko eta ironikora.

20:30 - Sala de Cámara
HASIERAKO FILM
HEGAN 1

IL CASTELLO
Massimo D’anolfi-rena, Martina Parenti-rena. Italia. 2011. 90’

Zerk egin dezake hegan airean eta zerk ez: gazte paraguaitar batek urdailean 
9 kokaina bola dituela? Armak ezkuta ditzaketen bisiguek? Legez kanpoko 
larruek? Bidaia-txartela galdu zaion eta aireportuko bainugelan egotera 
behartuta sentitzen den emakumeak? Zalantza horiek guztiak aireratzen 
ditu gaztelu horrek Massimo D´Anolfi eta Martina Parenti zinemagile bikote 
milandarra urtebetez Malpensa hiriko aireportuan egon zenean lau urtarotan 

zehar han gertatzen zen guztiaren berri jasotzeko.
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MARTXOAREN 7a, ASTEARTEA

10:00etan Camara Aretoa
Sail Ofiziala - La Región Central (72’)

WASTE no.2. WRECK

Jan Ijäs-ena. Italia. 2016. 11’

TREBLINKA

Sergio Trefáut-ena. Portugal. 2016. 61’

Informazio gehiago 17 orrialdean

12:30etan Camara Aretoa
Sail Ofiziala- La Región Central

COLOMBI

Luca Ferri-rena. Italia. 2016. 20’

THE HOST 

Miranda Pennell-ena. Erresuma Batua. 2015. 60’.

Informazio gehiago 20 orrialdean

17:00etan Camara Aretoa
Sail Ofiziala- La Región Central (76’)

GREEN SCREEN GRINGO

Douwe Dijkstra-rena. Herbehereak, Brasil. 2016. 16’

Eguna argitu du São Paulon, baina gaurko eguna ez da besteak bezalakoa. 

Oraingo honetan ez ditugu Brasilgo kaleak turistaren begi-kolpetik ikusiko, 

bestelako errealitate bat daukagu begien parean. Eskuz garraiatutako chroma 

batek errealitatearen parte bat menderatzen laguntzen digu.

WE MAKE COUPLES

Mike Hoolboom-ena. Kanada. 2016. 60’

Erresistentzia, nahia, kapitalismoa. Film honetan, dena igarotzen da Kanadako 

Mike Hoolboom-en irabiagailutik. Gure mendearen hasiera saiakera filmikoaren 

aparteko proposamenean laburtu nahi du. Sei urtetan zehar muntatu zen filma. 

Irudiak ekoiztearen arteari buruzko hausnarketa egokia dugu aurrean collage 

eran egina, zinefiliaren oihartzunekin eta atzeko errebolta sozialekin, Occupy 

mugimendutik Pussy Riot-era.

Douwe Dijkstra bertan izanik

17:00etan Gola Aretoa
HEGAN 3: Berorren maiestatea, TXIMELETA (72’)

Tximeletaren hegaldiari buruzko esperimentu lmikoak, aldatzen den eta aldatzen 

ez den zinemaren metafora gisa. Etengabeko metamorfosian dauden pelikulak, 

barruan iragankorrarekiko abestia daramatenak. Animalia baten lekukotza, 

zinemagilea, hegoak erretzeko gai dena argi alderako hegaldi nekaezinean.

MOTHLIGHT

Stan Brakhage-rena. Ameriketako Estatu Batuak. 1963, 4’

Zinemaren lehen miraria: bizigabeari bizia ematea. Brakhage maisuak bere 

entomologo begiarekin bizia emango dio laneko lanparan erre ondoren hilik 

dauden gaueko tximeleten hegoen bildumari. Zinemagileak berpiztu egin nahiko 

ditu hegoak zuzenean erantsiaz 16mm-ko pelikulan eta emaitza erakutsiaz 

kamerarik erabili gabe.

PAPILLON D’AMOUR

Nicolas Provost-ena. Belgikan. 2003, 4’ 

Zinemaren bigarren miraria: filmatutakoaren metamorfosia sortzea. Belgikako 

ikusmen- artistak, irudien maneiatze artistikoaren erregeak, Akira Kurosawaren 

Rashomon-en zatien bitartez film berri bat sortuko du; bertan, samurai eta 

geishen talde sedentarioa ispilu-efektuaren bitartez krisalida baten agerpen 

magiko bilakatuko da, eta krisalidak bere hegoak zabalduko ditu azkenean 

hutsean desagertzeko.

LE BATTEMENT D’AILES D’UN PAPILLON

Aleksandr Balagura-rena. Frantzia, Ukraina, Italia. 2008. 64’

Zinemaren hirugarren miraria: memoria betikotzea. Dena hegaldia da amaitu 

gabeko filmez betetako pelikula honetan: Kiev ezezagunaren gaineko 

aireplanoak, kaioak lasaitasunezko gau luzean eta Muybridge-ren usoa hegoei 

eragiten kameraren aurrean mantra bezala errepikatuaz. 

Aleksandr Balagura bertan izanik

17:00etan Corona Aretoa
Luciano Emmer 2: Raccontotik saiakerara (81’)

Arteari buruzko Emmerren dokumental nagusietako bat eta dokumental horren 

birjabetzea eta berridazketa mende erdi eta gero, bere eskutik.

PICASSO

Luciano Emmer. Italia, Frantzia. 1954. 41’

1953an, Picassori Italian eskainitako lehen erakusketa handiaren ondorioz, 

Emmerri Malagako pintoreari buruzko dokumentala egiteko aginduko diote. 

Emmerrek baldintza bakarra jarriko du; hau da, Picasso Vallaurisko tailerrean 

lanean filmatzen uztea.

INCONTRARE PICASSO

Luciano Emmer. Italia. 2000. 40’

Picassori buruzko dokumentala Italian hainbat film laburretan zatitu zen hobeto 

banatze aldera, eta, handik mende erdi geroago, Emmerrek berriro ere bere 

materialari helduko dio bereganatzeko eta aldatzeko asmoarekin. Jada ez da 

izango zinemagile ezezagunaren kontakizun asimetrikoa, talentudun pintorea 

harriduraz begiratzen duena, adierazteko bi baliabideren inguruan hausnartzen 

duten bi egileren artean sorturiko obra baizik.
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20:00etan Camara Aretoa
Sail Ofiziala - La Región Central

NORMAL AUTISTIC FILM

Miroslav Janek. Txekiar Errepublika. 2016. 90’

Informazio gehiago 6 orrialdean

20:00etan Gola Aretoa
HEGAN 4: Begirada bertikala (56’)

Zatiketa argia da: zinemagile batzuek zerura begiratzen dute, eta beste 

zinemagile batzuk lurrari lotzen dira. James Benning-en baimenarekin, hona 

hemen zazpi zeruak. 

SKY BLUE

Maki Satake-rena. Japonia. 2003. 1’

Zerura egindako lehen begirada, ikusmenarekin baino ukimenarekin gehiago 

burutua. Maki Satake-ren bideopoemek haiku-ren magia laburra aurkezten dute, 

eta artistaren eskuak irudia maneiatzen agertzen dira beti. Oraingoan, haren 

hatzek zeruaren zati bat mozten dute paperezko hegazkin bihurtzeko. Hasteko, 

magia, zeruak bira ematen du eta zeruak hegan egiten du.

TWO SKIES

Lukas Marxt-ena. Alemania. 2013. 4’ 

Bigarren proposamenaren begirada bertikala itsasoko zeruertzean oinarritzen 

da. Norvegiako itsasoan filmatu zen gas-plataforma batetik partida bikoitzarekin: 

egunsentian eta ilunabarrean. Hemen enigma nahasketan dago; hau da, 

Austriako artistak bi itsaso horiek irudian jartzen ditu, bata ahoz gora eta bestea 

ahoz behera, eta biak elkartzen direnean sor daitekeen zeru bakarra ikusten 

dugu, galderaz betetako zeruertz kezkagarria. 

DES NUAGES AUX FÊLURES DE LA TERRE

Philippe Cote-rena. Frantzia. 2007. 18’

Hasteko, zuri-beltzezko zeruak, super8 eran filmatuak, zinemaren pikorra 

goraipatzen du, eta laino zoragarri horien kolorearekin aldizkatzen du geometria 

eta bolumen guztietan: zirru iheskorrak, kumuluen pilpira, milaka iruditan dantza 

egiten duten ninboak.

HEATHROW

Dryden Goodwin-ena. Erresuma Batua. 1994. 13’

Zerua eskura, eskuarekin hartzeko moduan, Britainiako Dryden Goodwin 

marrazkilari handiaren begiradapean. Aireratzen gara. Antsietatea, bidaiariak 

inurriak bezala, sudurra haizera altxatzen duten hegazkinak, Londresko aireportu 

handiaren pultsua. Itzultzen diren bidaiariak. Lasaitasuna. Lur hartzen dugu. 

PROXIMITY

Inger Lise Hansen-ena. Erresuma Batua. 2006. 4’

Lau une eta atmosfera ezberdinetan buruz behera jarritako zeruak une batez 

aukera ematen dio lurrari irudia menderatzeko rol nagusi hori hartzeko. Orduan, 

solidoa dena etereoa izatera igarotzen da, eta milaka forma aldakor eskaintzen 

dizkigu. 

Amorante kontzertua
martxoaren 10a, ostirala, 
21:30etan
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TRANQUILITY

Siegfried A. Fruhauf-ena. Austria. 2010. 6’

Hondartzan dagoen emakume bat etzanda airean hegan dabil begiradarekin, 

eta Neil Amstrong-en ahotsak esango digu jadanik iritsi garela izenburuaren 

lasaitasunaren itsasora, olatuek eta urak hegan egiten laguntzen duten bitartean. 

CLOUDS

Peter Gidal-ena. Erresuma Batua. 1969. 10’

Peter Gidal britainiarrarekin itxiko dugu zeruetatik barrena egiten ari garen bidaia 

ezerezera jolasten duen begirada bertikalarekin: zerua askotan irudiaren hustura 

da, soilik airearen presentzia fina pantailan. 

20:00etan Corona Aretoa
Heterodocsias: Oteiza dela-eta I (64’)

PAISAJE DESOCUPADO

Juan Carlos Quindós de la Fuente-rena. Espainia. 2015. 12’

Jorge Oteizaren obra bilakaeran aurkitzen diren kategoria espazialen arabera 

aztertzen duten Jorge Ramos Jularren idatziak abiapuntu hartuta, Quindosek 

aurre egingo dio Apostoluen frisoari, paisaia topografiko moduan, eta, bertan, 

Oteizaren eskulturek kokapen horizontal birtuala hartzen dute, berriro ere zerura 

begiratuaz eta euria besoak irekita hartuaz, urte askotan zehar inguruko areka 

batean egin zuten bezala.

HARRIAREN ERRESISTENTZIA

Gillermo Zuaznabar-ena. Espainia. 2003. 15’

Collage bat bailitzan, Josep Quetglas eta Gillermo Zuaznabar autoreek 

elkarrekin idatzitako artikulu baten gainean garatzen da filma. Artikulu hark Irun 

eta Hendaia udalerriak lotzen dituen Nazioarteko Zubian dagoen Jorge Oteizaren 

obra aztertzen du.

SIETE VIGÍAS Y UNA TORRE

Manuel Asín. Espainia. 2007 37’

Berrogei urtetik gorako denboraldian zehar, Jorge Oteizak harriekin eta metalekin 

markatu zituen kultura aldetik kritikoak ziren lekuak, mapako puntu sentsibleak. 

Oharkabean, estatuak jarri zituen paisaiako talaia eta aurrealdeetan, zaintzeko 

eta babesteko ikur moduan. Francisco Javier Sáenz de Oiza arkitekto eta 

lagunak azkenean Altzuzako etxea eraiki zion, dorrea, babeserako gotorleku 

gisa.

Juan Carlos Quindós, Gillermo Zuaznabar eta Manuel Asín bertan izanik

20:00etan Gayarre Antzokia
Bosgarren horma

NADIA

Nadia Ghulam-en esperientziari buruzko antzezlan dokumentala. Nadia 

Afganistango gazte bat da, bere herrialdean gerra zibilaren ondorioak jasan 

ondoren, 2006an, Bartzelonara iritsi zena. Bera da antzezlan honetako 

protagonista; bere historia erreala azaltzen digu, antzeztu gabe, Kabuleko bere 

iragan dramatikoa Bartzelonako orainarekin lotuz; etorkizunera itxaropen-

begirada bat proiektatzen du erbestetik.

20:00etan Nafarroako Filmoteka
HEGAN 5: Bonbaketariaren erretratua

B-52

Hartmut Bitomsky. Ameriketako Estatu Batuak, Suitza, Alemania. 1998. 104’

Alemaniako Harmut Bitomsky dokumentalista handiak 90ko hamarkadaren 

amaierako film honetan aireko munstro horietako baten erretratu sinesgarria 

egin zuen, B52 bonbaketari mitikoarena, gure mendean iparramerikarrek zeruan 

hartutako jabetzaren erretratua. Estilo bereziarekin, Bremengo zuzendaria ez da 

airean geratuko, baizik eta lurrean ere kontra-eremua bilatuko du. Bitomsky-k 

ahotsa jartzen dio Estatu Batuetako pilotuari, hots, berak bakarrik 2.250 tona 

lehergailu bota zituenari, eta, jarraian, suntsitutako etxean emaztea bitan zatituta 

aurkitu zuen vietnamdarrari elkarrizketa egiten dio.

Hartmut Bitomsky bertan izanik

22:30etan Camara Aretoa
Ehiztari Ehizatua-n

TAKE ME HOME

Abbas Kiarostami-rena. Iran. 2016. 16’

Abbas Kiarostamiren azken pelikula non futbol baloi bat dugu protagonista 

eta ordenagailuaren teknikaz ihes egiten du eskaileratik behera. Hori da dena, 

pelikularen esanahia ikusleen eskuetan dago.

76 MINUTOS Y 15 SEGUNDOS CON ABBAS KIAROSTAMI

Seyfolah Samadian-ena. Iran. 2016. 76’

Kiarostamiren bizitzako eta hainbat urtetako lanaren zati batzuk agertzen 

zaizkigu, elkarrizketarik eta off ahotsik edo sostengatzen duten aitorpenik gabe, 

ordain prestu bati forma emanaz, eta Irango maisu handiaren zinema bezalako 

oinarri hain espiritual eta adierazgarriarekin. 

22:30etan Gola Aretoa
HEGAN 9: Icaro eta konpania (56’)

Dédaloren semearen inguruko mitoa eta hegoen hauskortasunari buruzko gaia 

ikuspegi ezberdinetatik aztertuko dira, baina denen zuhurtzia beraren bitartez: 

porrota hegaldiaren funtsezko zati bezala eta horren birsorkuntza. 

TEN MINUTES BEFORE THE FLIGHT OF ICARUS

Arunas Matelis-ena. Lituania. 1990. 10’

Hegaldiaren bezpera. Pelikulak hiri zahar batetik (Uzupis), beste zaharrago 

batera (Vilnius) eramango gaitu hondamendia ikustera, baina gainbehera 

historiko hori lehen planoan soilik ageri da. Arunas Matelis-en maisutasunak 

atzean gordetzen du zerbait aireratuko denaren sortasuna-hurbiltasuna; ez 

dakigu zer.

FALL

Tom Dewitt-ena. Ameriketako Estatu Batuak. 1971. 16’

Kolore-aldaketen, gainezarpenen eta ikuspegi anitzen bitartez, kontakizunean 

erortzen ari diren gizakiak nahasten ditu ihes egiten duten arranoen eta lainoen 

siluetekin. Ícaroren ipuin honetan, mitoaren hilezkortasuna transmititzen digu 

nolabait: Grezia klasikoan airean erortzen den gizakia handik mende batzuetara 

dorre bikietan hutsunera erortzen den bera da. 
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THE FALL OF IKAR

Yuri Shiller-ena. Errusia. 2003. 30’

Yuri Shiller-en Ícarok Beckett-en maximoa jarraitzen du: “beti porrot egitea, 

hobeto porrot egitea”. Paisaiaren eta herritarren zinemagilea da, geldotasun 

zuhurraz betetako haren begirada handia balentriaz ohartzen ez diren, heroi 

anonimo horietako batengan kokatuko da oraingoan. Lorategian haren bizitzako 

altxorra gordetzen du: hegazkin ultrarina, berak egina, eta egunen batean lurra 

uzteko erabili nahi duena.

22:30etan Corona Aretoa
Luciano Emmer 3: Saiakera

Emmerren azken garaiko hiru saiakera, begiradaren eta oroimenaren arteko 

etengabeko elkarrizketan oinarriturik sortuak. 

NOSTALGIE

Luciano Emmer-ena. Italia. 2001. 9’

Venezian Balthusi bere heriotza-urtean eskainitako atzerako begirakoa dela-eta, 

Emmerrek gogora ekarriko du hura hazitako hiria. Horretarako, filmaturiko 

memoria erabiliko du, mende erdi atzeragoko bi film laburrak: Isole nella laguna 

eta Romantici a Venezia.

BELLA DI NOTTE

Luciano Emmer-ena. Italia. 1997. 28’

Emmerrek Rai 2-ren agindua jasoko du; hots, Erromako Borghese etxea berriz 

irekitzeari eta hango arte-lanen aparteko bildumari buruzko dokumental ofiziala 

egitea. Zinemagileak, besteetan bezalaxe, beregain hartuko du enkargua eta 

beste zerbait bilakatuko du.

CON AURA…SENZ’AURA: VIAGGIO AI CONFINI DEL ARTE

Luciano Emmer-ena. Italia. 2003. 58’

Saiakera-autorretratua, Emmerren testamentu-pelikula, Leonardok, Benjaminek 

eta Proustek gidatua. Zinemagileak, laurogei urte dituela, bidaia bat egingo 

du Pastenako haitzuloaren barrualdera, artearen jatorriaren bila. Aldi berean, 

pixkanaka-pixkanaka, memorian atzera joango da filmografiaren hasiera arte, 

eta bere bidera irteten diren formen iradokizunen gaitasunari pentsamenduaren 

mekanismoa abian jartzen utziko dio.

MARTXOAREN 8a, ASTEAZKENA

10:00etan Camara Aretoa
Sail Ofiziala- La Región Central

FOYER

Ismaïl Bahri-rena. Tunisia, Frantzia. 2016. 31’

Tunis, orri zuren baten iragazki harrigarriaren bitartez “behatuta”, leiarretik 

zentimetro gutxira, haizearen bibrazioarekin eta eguzki-argiarekin itxuraz 

aldatzen dena, ikuspegia estali eta kanpo-irudia  —ez, ordea, haren soinua— 

ezkutatuz. Arriskua eta zoria gaur egungo Tunisen barrena paseo bat 

“erakusteko” lehen planoan, hark dituen beldur eta ametsekin.  

LAND WITHIN

Jenni Kivistö. Finlandia, Kolonbia. 2016. 60’

Kolonbiaren iparraldeko muturraren eta Venezuelaren artean kokatutako La 

Guajira desertuan, Wayuu indigenak bizi dira, eta ez dira bi herrialde horietako 

bakar bateko herritartzat hartzen. Eszenan jartzeko behaketa-moduaren bitartez, 

Finlandiako zinemagilea bere herrialdeaz ere zalantzak izaten hasiko da; horrela, 

lotura arraro bat sentitu eta jakingo du “maa” hitzak “lurra” esan nahi duela 

Wayyu hizkuntzan nahiz finlandiera ama-hizkuntzan.

12:30etan Camara Aretoa
Sail Ofiziala- La Región Central (90’)

L’ABECEDAIRE DE L’AMOURESE D’UN PHOTOGRAPHE

Anahit Simonian. Frantzia, Espainia. 2017. 29’

CONVERSO

David Arratibel. Espainia. 2017. 61’

Informazio gehiago 25 orrialdean

17:00etan Camara Aretoa
Sail Ofiziala- La Región Central (72’)

WASTE no.2. WRECK

Jan Ijäs. Italia. 2016. 11’

Lampedusako La playa del conejo duela gutxi bozkatu dute TriAdvisor-en 

munduko hondartzarik onenaren gisara. Mediterraneoko irla hau Italiako 

eta Tunisiako kosten artean dago, eta gaur egun immigrazioak bizi duen 

zorigaitzaren punturik tragikoena ere bada. Offf-eko ahots ironiko batek 

oporretako paradisu baten kontrasteak zerrendatu eta irudiek duten hats 

poetikoa galdu gabe ironia ikaragarri horri aurre egiten dio.

TREBLINKA

Sérgio Trefáut. Portugal. 2016. 61’

Ahotsak gauean, trenak laino azpian, biluzik dauden gorputzak Europako 

ekialdea nazien sarraskiaren mamuek gidatuta zeharkatzen duen trenaren 

bagoietan. Bi zalantza: Bat: Holokaustoa beste era batera kontatzerik balego, 

beharbada izango da inoiz ez delako osorik kontatu. Eta bi: Auschwitz garaian 

poesia izan bazen, beharbada izango da geroago ere izan daitekeelako.

Jan Ijäs eta Sergio Trefáut bertan izanik.
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17:00etan Gola Aretoa
HEGAN 6: Kamera hegalduna (79’)

Kamera airean zehar hegan artearen gloriarako, edertasunaren edo espioitzaren 

gorespena. Ikuspegiaren amaiera, Jainkoaren begiradarekin eta zeruan 

abandonatutako suizida-zinema.

GAMELAN
Claudio Caldini-rena. Argentina. 1981. 12’
 

Claudinik desorientatu egin nahi du izenburuarekin, soinuan ez baitago balines 

tresnarik, Steve Reich-en Sei Pianoak baizik, eta lehen lm hegalariari ondo baino 
hobeto doazkio. Argentinako zinemagileak davidiar habaila erako gailu bat 
asmatuko du kamera lotzeko eta paisaian zehar biraka ibiltzeko lmatzen duen 

bitartean.

BIT PLANE
Bureau of inverse Technology. Ameriketako Estatu Batuak. 1999. 14’
 

Oraingoan kamera espioi hegazkin baten hegoetara igoko da 90eko 
hamarkadaren amaieran, aireko bataioan, planetan gehien babestutako lekuan: 
Silicon valley, Kalifornian. BIT deitzen da kontrolatutako hegazkinaren hegoetan 
esperimentu arrakastatsua egiten duen informazio-agentzia, eta anaia handi txiki 

bat eskaintzen digu airetik ikusteko gure aroko poligonorik handiena.

END OF PERSPECTIVE
Anton Ginzburg-ena. Ameriketako Estatu Batuak. 2015. 21’

XIX. mendearen erdialdera, Hudson ibaiaren harana Iparramerikako 
erromantizismoko pintoreek hautatutako paisaia nagusietariko bat izan zen, eta, 

egun, New Yorkeko Anton Ginzburg zinemagileak orbitan jarritako bi dronek 
igaroko dute. Pelikula bi bandako hegaldia da, dronak elkarrekin hitz egiten 

eta Dutchess-ko konderriko natura oparoarekiko inoiz ikusi gabeko begirada 
errobotizatua partekatuaz, New Yorkeeko Estatuan. 

30KM
Simon Faithfull-ena. Erresuma Batua. 2003. 32’

Programa honetako azken hegaldia, piloturik gabeko bidaia, oraingoan 

Simon Faithfull artista britainiarraren eskutik; hau da, aireko beteranoa, pieza 
bakoitzean grabitate- legea zalantzan jartzea gustatzen zaiona, eta, kasu 

honetan, estratosfera bera ere bai. Hemen, bidaia honela izango da: aurpegi 
batetik abiatzen da, artistaren beraren aurpegitik, lehen planoan, kamera 

meteorologiako globo baten gainean uzten baitu, landa zabalean, Ingalaterraren 

hegoaldean, eta azken helmuga espazioaren azken ertza izango da.

17:00etan Corona Aretoa
Ekitaldi bereziak: Alain Fleischer, bi erretratu

ALAIN FLEISCHER
Alain Fleischer-ena. Frantzia. 2002. 13’

À LA RECHERCHE DE CHRISTIAN B.
Alain Fleischer-ena. Frantzia. 1989. 45’

Lehenengoa argazkigintzaren aurkikuntza horretan zeharreko ibilbide 

autobiografikoa izango da: irudiaren eta hitzaren bideen artean lehenengo 
zalantzetatik hasi eta objektuen, gailuen, fikzioen eraikuntza gero eta 
sofistikatuagora; emakumezkoaren gorputz biluziaren lehenengo argazkitik (bere 
arrebarena) hiri-arkitekturei buruzko bere proiekzio erotiko monumentaletara. 
Bigarrena, À la recherche de Christian B., bere lagun artistari, orduan hogei urte 

atzera ezagutu zuenari, aipamen egingo lioketen hainbat pieza biltzen saiatzen 

den kontaketa da, lehenengo pertsonan egina: film berrien edo garai batekoen 
irudiak, lekuen edo instalazioen irudiak, edota, besterik gabe, harengan 

pentsarazten duten irudiak.

Alain Fleischer bertan izanik

Sail Ofiziala
Eskualde nagusia
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20:00 Gola Room
Bosgarren horma

INOIZ IKUSI GABEKO PELIKULA
Zinemarekin hitzordua fede-aitor gisa. Ikusten ez den horretan sinesten 

dutenentzako. Proiekzio sorpresa. 40’ (Euskaraz)

20:00 Corona Room
Bosgarren horma

LA PELÍCULA JAMÁS VISTA
Una cita en el cine como acto de fe, solo apta para los que creen en lo que no 

se ve. Proyección sorpresa. 40’ (Spanish)

20:00etan Camara Aretoa
Ekitaldi bereziak: Pilota arratsaldea

PELOTA
Jørgen Leth-ena. Danimarka. 1983. 47’ 

Ezbairik gabe, pilotari buruzko dokumental historikorik onenetakoa da, 

nazioarte-mailako errealizadore handi batek egina eta zinema ona, ardoa bezala, 

mimatuz beratzen, ezin hobeki zahartzen, uzten dena dela frogatzen duena: 
orain Retegi Erasun bere jaioterrian gazte zela lokatzetan lasterka entrenatzen 
agertzen den irudiak ikusteak ez du preziorik eta opari bat da gure ondare 

filmikorako.

PELOTA II
Jørgen Leth-ena, Olatz González Abrisketa-rena. Danimarka, Espainia. 2015. 71’

Pelota filma egin zuenetik hogeita hamar urtera, Jørgen Leth zinemagile daniarra 
euskal paisaiara itzuli da kirol izarrari buruzko dokumental berri bat grabatzera 

eta, oraingoan, gainera, Olatz González Abrisketa antropologoarekin batera. 
Bisita berri hau denborazko sorpresez beteta dator, orduko txapeldunak gaur 

entrenatzaileak dira eta eskuak kantxan uzteko prest dagoen belaunaldi berri 

bat dugu.

Olatz González Abrisketa bertan izanik

22:30etan Camara Aretoa
Sail Ofiziala- La Región Central

COLOMBI

Luca Ferri-rena. Italia. 2016. 20’

Colombi senar-emazteen istorioa denboraren igarotzeari desafio egiten dion 
maitasun-istorio bat da. Emazteak ezin du bere kabuz mugitu. Senarrak koilara 

batekin jaten ematen dio. Elkarrekin zoriontsuak dira, mundu honetan ematen 

diren aldaketa guztietatik isolatuta. Haien erretiroa erabateko sinbiosia da, seme-

alabarik gabekoa. Elkarrekin ia mende bat igaro eta gero, pixkanaka indarrak 

galtzen doaz, ez haatik buru-argitasuna.

THE HOST 

Miranda Pennell-ena. Erresuma Batua. 2015. 60’.

The Host obrak zinemagilearen memoria pertsonala eta talde-memoria 

konbinatzen ditu, eta ondo armatutako matrioska baten amarrua erakusten 

digu: nola den posible film familiar batek herrialde oso bat hartu eta aldi 
berean nork bere burua ikusi ahal izateko ispilu pertsonal baten bilaketa barne 

hartzea.Entsegu-zinemaren gakoen bitartez zuzendariak haren gurasoen 

iragana ikusmiratzen du, Iraneko British Petroleum-en garai batean lanean aritu 

zirenekoa alegia. Ikerketak herrialdearen beste aurpegia erakusten digu, eta 

nazioarteko salaketa handi baten itxura hartzen du.

 

Miranda Pennell bertan izanik

22:30etan Gola Aretoa
HEGAN 8: Aireko oinezkoak

Ionescoren bertsopean, zeruan ibiltzen diren zenbait biztanle aurkezten dira: 
gizon txoriak, eski jauzilariak, iltzatuak egiten dituztenak, tranpolin jauziak 

egitean dituztenak, jauskariak eta grabitatearen bestelako desafiatzaile 
ospetsuak; alegia, airea etxebizitza bihurtzen dutenak.

DEATH JUMP - FRANZ REICHELT JUMPS OFF THE EIFFEL TOWER
Egile ezezaguna. Frantzia. 1912. 2’

Argi-hiriko hegaldirik ospetsuena, Austriako Franz Reichelt jostunarena; izan 
ere, jantzi jausgailu bat eraginkorra izatea erakutsi zuen apartamentuko leihotik 

aurrez panpinekin egindako proben bitartez. Egun batean, baimena lortu zuen 

Eiffel Dorretik egiteko, baina behin gora igota, berak jauzi egin nahi izan zuen, 
panpinen laguntzarik gabe eta Poliziak galarazterik izan gabe. Haren ametsa 

honako hau zen: Leonardo bat bezala, bizitza osoan jostea amestutako hegoak 
sentitzea. 

DEL TUFFARSI E DELL’ANNEGARSI
Paolo Gioli-rena. Italia. 1972. 11’

Airean flotatzearen uretako bertsioa murgiltzea da. Italiako zinemagile 
esperimental handiak saiakera filmiko laburrenetariko bat aurkezten digu hemen, 
eta, oraingoan, hegaldi iheskorraren ondoren uretan sartzen diren gorputzei 

buruzkoa, barruan zer gertatuko zaien jakin gabe. Argazki finkoa, uretako 
uhinekin konbinatua, ispilu efektua, solarizatuak eta jauzi gainezarriak; guztiak 

balio du collage Gioli lanean.

CLOCKSHOWER
Gordon Matta-Clark-ena. Ameriketako Estatu Batuak. 1973. 13’

Broadway-ko zeruan oinezkoa, Harold Lloyd-ek El Hombre mosca filman egiten 
dituen ibilerak gailendu nahian, zinemaren omenaldi-satira partikularrean. 

Gordon Matta-Clark artista globalak, surrealismoaren semeak eta pankrea-
minbizia dela-eta karrera laburra izandakoak, bizitzari erronka egiten dio 

hemen sarerik gabe eta ondoen dakien moduan: espazioaren artista bezala. 
Manhattango Clocktower-ean zintzilikatuta, bizarra kenduko du, dutxatu egingo 
da eta hortzak garbituko ditu, airea etxe goxo bilakatuaz.  

THE GREAT ECSTASY OF THE WOODCARVER STEINER
Werner Herzog-ena. Alemania. 1974. 43’

Ezbairik gabe, hegaldia gehien filmatu duen eta idatzietan gehien goraipatu 
duen zinemagilea. Werner Herzog-ek aitortzen du eski jauzilaria izateko zuen 

amets moztuak gutxienez airea —eta ezdeusa dena— konkistatzea lortzera 

bultzatu zuela, kameraren eta zinemaren bitartez. Steinerren inguruan egindako 

erretratuak (Steinerri jarraitzen zion pista alboan eta hegalditik zentimetro 
batzuetara) aingeruzko une hori harrapatzen ahalegintzen den hagiografiaren 
aztarnak ditu, zeruko heroiaren hegaldi motelduan

CARNICEROS DEL AIRE 
Enrique Urdanoz-ena. Espainia. 1992. 25’

Hegaldiarekiko grina soberan ikusten da abiazioaren kixote horiengan. Irteera 

bakoitzean bizia arriskuan jartzen dute, eta, estatistikaren arabera, egun 

batean, %90a ez da bizirik itzultzen. Helburua da haragia garraiatzea baso 

galdutik Andeen beste aldera (Bolivian), eta itzulerako bidaian elurrez betetako 
gailurrak doi-doi ukituaz igarotzen dira, beraiek konpontzen dituzten artisau-

hegazkinetan, 7.000 kilorekin gehiegi kargatuta. Iruñako Enrique Urdanozek, 
kamera erabiltzeko duen trebetasunarekin, haizearen azken urregin horietako bat 

harrapatzen du: Walter Ballivián kapitaina.



2322

22:30etan Corona Aretoa
Ehiztari Ehizatua-n

CHRIS MARKER: NEVER EXPLAIN, NEVER COMPLAIN

Jean-Marie Barbe-rena, Arnaud Lambert-ena. Frantzia. 2016. 146’

Chris Marker-en hilondoko erretratua, Frantziako zinemagile eta saiakera-idazle 

itzurkorra, argazkilari bidaiaria, idazlea eta katuak maite zituena. Bi zinemagilek, 

Jean-Marie Barbe-k eta Arnaud Lambert-ek, haren pentsamenduan eta obra 

zinematografikoan barrena bidaia egitea proposatzen dute, kronologikoki 

ordenatua.

MARTXOAREN 9a, OSTEGUNA

10:00etan Camara Aretoa
Sail Ofiziala- La Región Central

CIDADE PEQUENA

Diogo Costa Amarante-rena. Portugal. 2016. 19’

CICHA SYMFONIA (UNA SINFONÍA EN SILENCIO)

Aitor Gametxo-rena. Espainia, Polonia. 2016. 25’

ISLANDS OF FORGOTTEN CINEMAS

Ivan Ramljak-ena. Kroazia. 2016. 35’

Informazio gehiago23 orrialdean

12:30etan Camara Aretoa
Sail Ofiziala- La Región Central

FROM VINCENT’S HOUSE IN THE BORINAGE

José Fernandes-ena. Belgikan, Portugal. 2016. 18’

5 OCTOBER

Martin Kollar-ena. Eslovakia, Txekiar Errepublika. 2016. 50’

Informazio gehiago28 orrialdean

17:00etan Camara Aretoa
Sail Ofiziala- La Región Central

CIDADE PEQUENA

Diogo Costa Amarante-rena. Portugal. 2016. 19’

Fredericok eskolan ikasi zuen bihotza geratzen denean pertsonak hil egiten 

direla. Izututa, gau hartan ezin izan zuen loak hartu. Amak, babesteko asmotan, 

mendira eraman zuen, abereekin eta naturarekin harreman zuzenean egon zedin. 

Lasaitasunez eta harriduraz ospatu zuten toki baketsua zela. Alboan, anaiak, 

zinemagilea berak, halabeharrezko denboraren iragateak lokartutako haur baten 

ikuspegitik irudikatzen du mundua, eta errealitatearen eta fikzioaren arteko 

dantza bat ezartzen du, haurtzaroaren amaierari desafio eginez.

CICHA SYMFONIA (UNA SINFONÍA EN SILENCIO)
Aitor Gametxo-rena. Espainia, Polonia. 2016. 25’

Poloniako Breslavia, Wroclaw ahoskaezina, muga fluktuatzaileen hiriburua 
da. Gaur egun, hiriburu guztietan bezala, zaraten eta doinuen eszenatokia da, 

errealitate horretatik at bizi dira, ordea, gorreria duten pertsonak. Egunean 

zehar aparteko sinfonia isil bat bizi dugu, errima bisualek, elkarrizketek, ohiko 

uneek, haurren emozioek eta gozamenek osatutakoa, eta horiek normalean inor 

ohartu gabe gertatzen badira ere, hemen, isiltasunik erosoenean, berraurkitzen 

dizkigute.

ISLANDS OF FORGOTTEN CINEMAS
Ivan Ramljak-ena. Kroazia. 2016. 35’

Zinema-areto ezaguna izan zenaren aztarnen artean, Kroaziako irletan igarotako 

iragan oparoa oroitzen duen ahotsaren oihartzuna entzuten da. Lekuko 

zaharrenen anekdota eta oroitzapen pertsonalen bitartez, soinu-geruzak 

nostalgiarekin eramango gaitu zinema eta giro hura oraindik gizartearen muina 

ziren garaira, iluntasunarekin eta haren bikia zenarekin (misterioa) isilean bizi 
zen hala-moduzko jaira. Zinemaren aldeko requiema esperientzia kolektibo 

gisa eta, baita ere, zinemaren mamiaren ospakizuna, munduarekin etengabeko 

metamorfosian. 

Diogo Costa Amarante, Aitor Gametxo eta Ivan Ramljak bertan izanik

17:00etan Gola Aretoa
HEGAN 7: Airearen barrua gorriada. Eta berdea. Eta urdina (120’)

Hiru esperimentu zineman zailena dena atzemateko: haizea. Hiru begirada, kasu 
honetan ikus ezinarentzat entzumenak direnak eta berriro ere gizakia heldu ezin 

dakiokeen misterioaren aurrean aurkezten digutenak.

MAÎTRE-VENT
Simon Quéheillard-ena. Francia. 2012, 22’

Gailu bitxiarekin harrapatutako haizeen inbentarioa: Bordeleko artistak 
Frantziako errepide batzuetako arekan kartoizko kutxak, plastikozko poltsak eta 
bestelako elementu arinak jartzen ditu. Ibilgailuak bertatik pasatzean eragindako 

haizealdiak medio, inprobisatutako dorreak kulunkatu edo erori egingo dira, 

ibilgailuek ekartzen duten haizearen indarraren arabera.

PLASTIC BAG
Ramin Bahrani-rena. Ameriketako Estatu Batuak. 2009. 18’

Ramin Bahrani-ren deialdiaren indar handiaren zati bat film honek modu 
irekian erakusten duen salaketa dela-eta azaltzen da. Herzog jaunak, ingeles 

ederrarekin, airea zeharkatzen duen plastikozko poltsa baten historia kontatzen 

digu; poltsa maitasunezko lasterketa zoro bat egiten ari da bere sortzailearen 

bila. Azkenean, gero eta kutsatuagoa dagoen munduarekiko eta ozeanoarekiko 
kritika gogorra egingo digu. Gizakiaren barreneraino zuzentzen gaituen aireko 

bidaia. Airea ez dago esaten duten bezain garbia. 

UNE HISTOIRE DE VENT
Joris Ivens-ena, Marceline Loridan-ena. Francia. 1988. 80’

Pelikula honetan aulki bat agertzen da zerumugan, nekatuta dagoen zinemagilea 

esertzeko aulkia, azken ametsa bete dezan: haizea harrapatzea. Ez du axola 
nongo basamortutan edo Asia galduko zein puntutan jarriko den aulkia; izan 
ere, akiturik dagoen zinemagilea hara helduko da beti egin duena egiteko; hau 

da, itxarotea. Eta horri buruzko pelikula ere bada: haizearen puntualtasun ezari 
buruzkoa.
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17:00etan Corona Aretoa
Ekitaldi bereziak: Luce Vigori omenaldia

CRUZANDO CAMINOS CON LUCE VIGO

Jem Cohen-ena. Espainia. 2010. 11’

Luce Vigori egingo diogun omenaldiaren sarrera gisa, “Punto de Vistaren aingeru 

zaindaria”, Jean-Pierre Rehm-en arabera, bisitari ospetsuen arteko bi elkartzen 

dituen bitxihau aurkeztuko dugu: Luce Vigo eta Jem Cohen. Beharbada, 

gehien nabarmen daitekeena da sinopsian aipatu ohi ez dena: bonhomia. Eta 

aipatu egin behar da azken emaitzan partida bikoitzarekin antzematen delako, 

erretratatzen duenak eta erretratatua denak bihotzarekin elkarri begiratzen 

diotenean. Batek begiratzen du, besteak hitz egiten du. Bisitari frantsesa etxean 

zehar dabil. New Yorkeko bisitariak ia besotik helduta jarraitzen dio. Euria ari 

du, txanoa jartzeko ordua da. Lucek bere haurtzaroaz hitz egiten digu, aitaz, 

zinemaz,... esertzen zen eserlekua Luce Vigoren eserlekua izango da beti.

L’ATALANTE

Jean Vigo-rena. Frantzia. 1934, 89’

Hutsik dagoen ohe baten aurrean dagoen gizonaren kronika da, zinemako 

planorik ospetsuena utzi berriak diren izaren aurrean, ezteietako bidaia katuez 

zein ametsez betetako gabarraren gainean zapuztua. Lurrean dabiltzan muxuen 

collage bat da, ez elkartzeari eskainitako iruzurra, amaitzen den ibaiaren gaineko 

utzikeriari buruzko saiakera. Denboraren kolorea begietara abesten duen 

akordeoiaren doinua da, uretan murgiltzen den zinema ur azpian izenik gabeko 

dantza harrapatzeko, urruntzen doan zerumugaren aurrean korri egiten duen 

gizonaren mututasunari kantua. Zinemagile errepikaezinaren alabari egiteko 

omenaldirik onena da, gure mahaian igarotako tarteen oroitzapena, haren betiko 

irribarrea gure plazetariko batean. L´Atalante da.

20:00etan Camara Aretoa
Sail Ofiziala - La Región Central (90’)

L’ABECEDAIRE DE L’AMOURESE D’UN PHOTOGRAPHE

Anahit Simonian-ena. Frantzia, Espainia. 2017. 29’

Nola filmatu hitz bat? Nola entzun argazki bat? Nola kontatu 26 hitzetan 

maitasunezko bizitza bat? Nola sartu hiztegian bizitzan kabitzen ez zaiguna? 

Anahit Simonian-ek, Guillaume Poussou argazkilari frantsesaren unibertso 

onirikoak liluratuta, haren bizitzan lehen aldiz hartzen du kamera edertasuntzat 

jotzen dugunaren ospakizunean. Errealitatea letretan zatituta, artea ahotsetan 

kapsulatuta, enumerazioa eta zerrenda dira hunkitzen gaituenaren bilgarririk 

onenak. 

CONVERSO

David Arratibel-ena. Espainia. 2017. 61’

Pelikula honetan honako gai hauek jorratzen dira: elizako organoa, familia, 

harmonia eta zerbait are zailagoa: fedea. Elkarrizketen dokumentalaren formatu 

klasikoa era burutsuan desmuntatuaz (gogoratu izenburuaren joko bikoitza, 

Converso hitza hitz egin aditzetik ere badator), zuzendaria aulki batean eseriko 

da, eta aulki hori besteen zein beraren aitorleku bilakatuko da, etxeko ispilua 

baino ez den ispiluaren aurrean galderak egitean. Izpiritu Santua gure etxean 

sartzen bada, hari buruzko pelikula egitea posible da? 

Anahit Simonian eta David Arratibel bertan izanik

Heterodocsias: Oteiza, ihes 
egiten duen gizona
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20:00etan Gola Aretoa
Heterodocsias: Oteiza dela-eta II (70’)

A LA SOMBRA DE PERKAIN

Fernando Pagola-rena. Espainia. 2010 6’

SOROA

Asier Altuna-rena. Espainia. 2014. 13’

Lur elkorra, eguzkia, haizea.

Prozesio batek paisaia zeharkatzen du.

Beren otoitzen oihartzunak euria dakar.

CASA VACÍA

Jesús Palacios-ena. Espainia. 2012. 20’

Jorge Oteiza eta Néstor Basterretxea artistak 1957tik 70ko hamarkadaren 

erdialdera bitartean bizi izan ziren etxearen erorkinetan zehar eginiko ibilbidea da 

Etxe Hutsa. Leku ilun eta huts hau esploratu bitartean, gaur egungo irudien eta 

iraganeko materialen artean elkarrizketa sortuko da.

OTEIZA

Itziar Añibarro-rena. Espainia. 2008. 9’

Obra hau Jorge Oteizaren Arantzazuko hamalau apostoluak eskultura-obran eta 

Androcanto y sigo poeman oinarrituta dago. Artista horren obraren interpretazioa 

da, dantzaren eta poesiaren bitartez egina, materiaren desokupazioaren ideia 

kontzeptu-ardaztzat hartuz. Gorputza eskultura-material eta hizkuntza poetiko 

gisa, gorputzen balleta espiritualtasunez betetzeko espazioak sortuz.

MAKING OF DE OTEIZA: APÓSTOLES Y RECLUSOS

Itziar Añibarro-rena. Espainia. 2008. 32’

Orain presoek bere esperientzia kontatzen dute eta Oteizari buruzko ideiak 

eskeintzen dizkigute.

Fernando Pagola, Asier Altuna eta Itziar Añibarro bertan izanik

20:00etan Corona Aretoa
X Films: María Cañas, Pilar Monsell, Omar A. Razzak (90’)

CINE PORCINO, VIDEOMAQUIA Y RISASTENCIA (30’)

María Cañas-ena

Filmak emanaldi honetan: My Pigman, Moribunda, Toro’s Revenge. (2005-2006), 

Dios se ríe en las alturas, Holy Thriller (2011), Al toro bravo échale vacas (2015), 

Al compás de la marabunta (2015), Meet my meet N.Y. (2007). Fragmentos 

de Fuera de serie (2012), La mano que trina (2015) eta Sevillana, la Sevilla del 

diablo (2013).

ÁFRICA 815 (30’)

Pilar Monsell-ena

Pelikula honen zati bat: África 815 (2013).

INTERLUDIO (30’)

Omar A. Razzak-ena

Pelikula hauen zatiak: Paradiso (2013), La tempestad calmada (2016) eta España 

(2017).

María Cañas, Pilar Monsell eta Omar A. Razzak bertan izanik

22:30etan Camara Aretoa
Sail Ofiziala- La Región Central (91’)

FOYER

Ismaïl Bahri-rena. Tunisia, Frantzia. 2016. 31’

LAND WITHIN

Jenni Kivistö-rena. Finlandia, Kolonbia. 2016. 60’

Informazio gehiago 17 orrialdean

22:30etan Gola Aretoa
HEGAN 2: TXORIAK (after Hitchcock) (106’)

AVIARY

Katherin MacInnis-ena. Ameriketako Estatu Batuak. 2013. 5’

ORNITOGRAPHIES

Xavi Bou-rena. Espainia. 2017. 4’

WE FLY AGAIN

Alexandru Vlad-ena. Errumania. 20’

THE ART OF FLYING

Jan Van Ijken-ena. Herbehereak. 2015. 7’

THE CHALLENGE

Yuri Ancarani-rena. Italia, Frantzia, Suitza. 2016. 69’

Informazio gehiago 8 orrialdean

22:30etan Corona Aretoa
Ehiztari Ehizatua-n

RAOUL RUIZ, CONTRA LA IGNORANCIA FICCIÓN

Alejandra Rojo-rena. Franzia. 2016. 63’

“Hainbeste gizon banaiz, bagara, eta ezin dut bakar bat ere aurkitu”. Nerudaren 

poema baten hasierako aipamen horrek iparrorratz bezala balio dezake 

Alejandra Rojorentzat Txileko Raoul Ruiz zinemagilearen obra zabal eta 

aldakorrean sartzeko. Zinemagilea Frantzian bizi izan zen, eta 2011n hil zen ehun 

bat pelikula zuzendu eta gero, horietako asko galduak eta beste asko aurkitzeko 

daudenak. 
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MARTXOAREN 10a, OSTIRALA

10:00etan Camara Aretoa
Sail Ofiziala- La Región Central

EUROPE, SHE LOVES

Jan Gassman-ena. Suitza. 2016. 97’

Posible da maitasunak bizirautea krisi ekonomikoak bortizki kolpatutako Europa 

batean? Horri erantzuteko, Europako hainbat hiriren —Dublinetik Sevillara eta 

Tesalonikatik Tallinera—barne paisaia ezagutuko dugu. Bertan, lau bikote gaztek 

beren sentimenduak azalerazten dizkigute haien gorputzen erritmoan, eta 

pasioari errenditzen zaizkio haien eguneko ezberdintasunei eta hondamenei —

hots, azkenera iritsi den gizarte baten— aurre egiteko.

12:30etan Camara Aretoa
Sail Ofiziala- La Región Central

LA DEUXIÈME NUIT

Eric Pauwels-ena. Belgikan. 2016. 75’

Informazio gehiago 29 orrialdean

17:00etan Camara Aretoa
Sail Ofiziala- La Región Central

FROM VINCENT’S HOUSE IN THE BORINAGE

José Fernandes-ena. Belgikan, Portugal. 2016. 18’

Vincent Van Gogh-ek haren anaia Theo-ri bidalitako gutun baten irakurketa da 

Vincent Van Gogh-ek haren bizitza artistikoaren une garrantzitsu batean bizitu 

zituen inguruneetara eta obrara egindako murgilketa iradokigarriaren abiapuntu 

metaforikoa, fedeari uko egin eta Belgikako Borinage meatze-herrian pinturaren 

munduarekin berriz topo egin zuenekoa.

5 OCTOBER

Martin Kollar-ena. Eslovakia, Txekiar Errepublika. 2016. 50’

Hil hala biziko ebakuntzaren aukeraren aurrean, pantailan hitz egiten ez digun eta 

Ján izena duela soilik dakigun gizonak filmetik ihes egiten du haren bizikletaren 

konpainia bakarrarekin. Nora doa: Eslovakiaren barnealdera; han, animalien 

artean biziko da, eremutar moduan, haren azken urteak izan daitezkeenak 

onartzen saiatuaz. Beste helmuga: norberaren barnealdea, atzerako kontaketa 

moduan aurrera egiten duen zoritxarreko egunerokoaren orrien bitartez azaldua, 

eta gorriz markatutako eguna, urriaren 5a, ebakuntza-eguna.

José Fernandes bertan izanik

17:00etan Gola Aretoa
HEGAN 7: Airearen barrua gorriada. Eta berdea. Eta urdina (120’)

MAÎTRE-VENT

Simon Quéheillard-ena. Frantzia. 2012, 22’

PLASTIC BAG

Ramin Bahrani-rena. Ameriketako Estatu Batuak. 2009. 18’

UNE HISTOIRE DE VENT

Joris Ivens-ena, Marceline Loridan-ena. Frantzia. 1988. 80’

Informazio gehiago 23  orrialdean

17:00 Sala Corona
Luciano Emmer 1: Racconto (91’)

RACCONTO DE UN AFRESCO

Luciano Emmer-ena. Italia. 1940. 10’

PARADISO TERRESTRE

Luciano Emmer-ena. Italia. 1941. 11’

ISOLE NELA LAGUNA

Luciano Emmer-ena. Italia. 1948. 13’

LEONARDO DA VINCI

Luciano Emmer-ena. Italia. 1952. 46’

LA SUBLIME FATICA

Luciano Emmer-ena. Italia. 1966. 11’

Informazio gehiago 9 orrialdean

20:00etan Camara Aretoan

Sail Ofiziala - La Región Central

LA DEUXIÈME NUIT

Eric Pauwels-ena. Belgikan. 2016. 75’

Ama hil eta gero, Eric Pauwels zinemagileak maitasunezko gutun bihotzeko hau 

eskainiko dio film eran, jakinik hura desagertu ondoren mundua goitik behera 

aldatu dela, haren mundua nahiz bestena. Amaren irudien, eguneroko objektuen 

eta txikitako oroitzapenen bitartez, atzera begiratuko du, ama-semeen arteko 

harremanera.

Eric Pauwels bertan izanik

20:00etan Gola Aretoa
HEGAN 10: AEROFILIA (63’)

Begiak itxi eta airea mendean izatea, Lituanian galdutako herri bateko 

altueretatik edo erreinu sideraleko ilunenetik. Dena haurtzaroan hasten da, lehen 

ametsen ohea unibertsoaren amaieraraino eramateko gai den espazio-ontzi 

bihurtzen denean. 

EXPÉRIENCE DU BALLON DIRIGEABLE DE M=SANTOS-DUMONT: II

Association frères Lumière-rena. Frantzia. 1901. 1’

Zinemaren zizakadurak ez dira lurrean geratzen. Langileen irteerez eta trenen 

iritsierez gain, “etorkizunik gabeko asmaketaren” sortzaileek airean zehar 

bidaiatzeko lehen urratsak ere filmatzen dituzte. Tresnaraino igota, Alberto 

Santos-Dumont franko-brasildarra, motordun gidatuaren sortzailea eta airearen 

lehen hiru diplomak izaten lehen gizakia: globoa, zepelin eta aireplanoa. 
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PANORAMA PRIS D’UN BALLON CAPTIF

Association frères Lumière-rena. Frantzia. 1898. 1’

Lumière-tarren aireko beste altxorra; oraingoan kameraria airean barrena igoaz 

globo aerostatikoaren saskian. Lyon-go zinema-faktoriako katalogoan film honen 

kontraplanoa agertzen da, hegaldi bera baina lurretik filmatua; soilik horren 

fotograma bat kontserbatzen da. Arteen zazpigarrenak aireko bataioa jasotzen 

du lurrean urruntzen doan giza taldearen irudiarekin. 

ANTIGRAVITACIJA (GRABITAZIO AURKAKOA)

Audrius Stonys-ena. Lituania. 1995. 20’

Lituaniako emakume zaharra, begiak itxita aurpegian ematen dion aireaz 

gozatzen, asebeteta dagoen keinuarekin, herriko kanpandorrean. Horrek merezi 

du film hau ikusterakoan belauniko jartzea. Ondoren, teilatua konpontzen ari 

diren gizonak agertzen dira eta dorre oso altuan dagoen zaintzailea, bizitza 

inurriaren tamainan ikusten duena. Denak garaieran biziaz oinarrian epifania 

zortearekin, grabitatearekiko erronka atseginaren antzeko zerbait eta aireaz 

gozatzeko aukera, programaren izenburuan esaten dugun moduan.

METEOR

Matthias Muller-ena, Christoph Girardet-ena. Alemania. 2011. 15’

Muller-Girardet tandemak zinemaren haurtzaroko bilduma zoragarria aurkezten 

digu. Nahasketa horren magia da haur horiek guztiek amets bera betetzea eta 

haren ohea mugagabea zeharkatzen eta gauaren ilunenean sartzen den espazio-

ontzi bilakatzean beldur den eta amets egiten duen mukizu bera izatea logelako 

izaren azpian. Haurtzaroa beldurraren eta xalotasunaren burkoan jarrita.

SPIN

Martin Hansen-ena. Alemania. 1986. 8’

Zerutik zintzilikatutako derbitxea biraka dabil atsedenik gabe, grabitatearen 

legea zalantzan jartzen duen dantza-bideo honetan. Haizearekin eta korronteekin 

jolas egiten du zerua akrobazia mugagabeaz gozatzeko espazio bilakatu arte. 

Egun batean, gizakiak tente ibiltzea erabaki bazuen, baliteke etorkizunean 

hurrengo urratsa izatea airean zehar ibiltzea.

ORBIT

Giuseppe Boccassini-rena. Italia, Alemania. 2016. 15’

Orbitatzea, ignizioa, ilargiratzea,… Italiako Boccassini jaunak irudien hiztegia 

zabaltzen du espazioa konkistatzera eramateko zirkulu formako ikusmen alegia 

eder honetan. Unibertsoko epopeia dorre bikien hondamendiaren planoekin 

hasi eta amaitzen da, gure mendean airean bizi izandako ekintza gogoangarri 

gupidagabeena. Horien artean, hegaldien collage-a sideral ilunean, kapsulak eta 

ontzi inudeak, ilargiko kraterrak eta aireko paseoak.

ATLAS

Jakub Korselt-ena. Txekiar Errepublika. 2013. 3’

Kanpoaldea. Gaua. Zoom out luze baten antzeko edo tunel batetik atzeraka 

irteteko irteera edo zulo beltz bateko sarrera bezalako filma, begiratzen denaren 

arabera. Zinemagile txekiar gazteak lurrarekiko agur berezia aurkezten digu 

konstelazioen amaiera alderako bidaia gozoan, hegaldiari eta horren gertaerei 

buruzko gure programa ixteko modurik onena bezala. Bagoaz, ez dakigu 

norantz.

.  

Pilota-arratsaldea
martxoaren 8a, asteazkena, 
20:00etan
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20:00etan Corona Aretoa
Heterodocsias: Oteiza, ihes egiten duen gizona

Honako hau da Orioko artistaren inguruan antolatutako hirugarren saioa, eta, 

bertan, haren artxiboko altxor filmiko handiak eta eskasak eskainiko ditugu. 

Jaialdiak neurrira egindako saioa da, inoiz erakutsi gabea, eta pantailan ikus ahal 

izango dira Oteiza berak filmaturiko bi superzortzi eta sormen filmikoari buruzko 

argibide eta ideiekin utzitako soinu-grabazioak, beste sorpresa hunkigarri bat 

edo  besterekin batera.

URBIA (OTEIZAK FILMATURIKO SUPERZORTZI PELIKULA)

Jorge Oteiza-rena. (1960 aprox) Espainia. 8’

Film honetatik sortu da Punto de Vistaren aurtengo goiburua, eta filma Jorge 

Oteizaren artxibo filmikoko altxorra da. Kontserbatzen diren superzortzi gehienak 

asmo filmikorik gabeko fitxategi-erregistroak dira; esate baterako, eskultura bat 

leku batean jartzea edo estropada-egun bat filmatzea. Baina, kasu honetan, ez 

da horrela. Urbian, pelikula familia-helburuarekin hasten da, baina berehala hori 

ahaztu eta beste gauza bat izatera igarotzen da.

DISCURSO AL HOMBRE EN LA OSCURIDAD DEL CINE 

Jorge Oteizak erregistratutako soinu-artxiboa. 11’

Curación de la muerte izenburua izan behar zuen Oteizaren Existe Dios al 

Noroeste poema-liburuak, 1990ean argitaratuak. Jorge Oteizak hainbat ohar utzi 

zituen izenburu horrekin, eta epigrafe horrekin aurkitu dugu, baita ere, soinu-

artxibo hau, etorkizuneko liburu hori egiteko erregistro-oharren tankera duena, 

baina azkenean inoiz argitaratu gabeko testua. Ondo baino hobeto adierazitako 

adierazpen bat da; Jorge Oteiza aurrez aurre zuzentzen zaio ihes egiten duen 

gizakiari, eta zinemari buruzko hainbat ideia, unearen aldeko apustua eta 

ahanztura azalduko dizkio.

OPERACIÓN H

Nestor Basterretxea-rena, Jorge Oteizaren parte hartzearekin. Espainia. 1963. 

12’ 

Juan Huarte mezenasek agindutako pelikula da, haren industria sustatzeko balio 

zuena; aldi berean, ordea, Nestor Basterretxeari eta Jorge Oteizari aukera eman 

zien material zinematografikoarekin esperimentatzeko, eskultorikoa balitz bezala. 

Filmatutakoaren azken gidoia Nestor Basterretxearena da, baina jakin badakigu 

Oteizak ideia askotan parte hartu zuela eta kredituetan eskultore bezala amaitu 

zuen, produkzioaren eta banaketaren industria-formetan metafora esploratzen 

duen film batean.

CÓMO FILMAR UNA ESCULTURA

Jorge Oteizak filmatutako eta erregistratutako lekukotza. Espainia. 1989. 3’

Oteizak kamera baten aurrean jasoko ditu Paloma Chamorrok La edad de oro 

lanerako filmatutako programaren gainean egindako zenbait zuzenketa; besteak 

beste, ez dagoela ados erakutsiko du haren eskulturen filmatze-lanarekin. Gaur 

egun aztertuta, lekukotza opari bat da; izan ere, jakin dezakegu eskultore-

zinemagile berak zer-nolako ideia zuen eskultura-lan bat filmatzeko moduaren 

eta ondorengo muntaketan izan behar duen musikaren inguruan.

 

ARANZAZU (JORGE OTEIZAK FILMATURIKO SUPERZORTZI PELIKULA)

Jorge Oteiza. Espainia. (1969 aprox) 2’

Honako hau Oteizaren artxiboko beste pelikula bat da, familiaren erregistrotik 

ihes egiten duena eta asmo filmikoa duena. Oteizak bere filmagailuarekin 

filmatzen du 14 apostoluren frisoa Arantzazun, seguruenik horiek jarritako 

urtean, dozena bat urtez areka batean, kanpoan, botata eta ahaztuta eduki 

zituela kontatzen zuen polemikaren ondoren.

21:30etan Baluarteko harrera gelan / dohainik

AMORANTE Kontzertua

Formazio klasikoko musikariak bi hamarkadako ibilbidea du, eta Euskal 

Herriko musika esperimentalaren eta inprobisazioaren eszenarekin lotzen da 

Bizarra edo Mengele Quartet bezalako proiektuetan. Soinu-bandak osatu ditu 

dokumental, film labur eta spotetarako, eta, egun, bakarkako proiektua garatzen 

ari da, musika tradizionala eta herri-musika batuaz esperimentazioarekin 

eta inprobisazioarekin, baina adierazteko ibilgailu gisa abestiaren gaineko 

kontzeptua alde batera utzi gabe. 

22:30etan Camara Aretoa
X Films 2016 filmaren estrenaldia

NUEVO ALTAR

Velasco Broca. Espainia. 2017.

Apaizik gabeko parrokia. Beste bat egiten da artaldearen kargu une batez. 

Deabruari egin beharko dio aurre edo zerbait okerragoari.

Velasco Broca bertan izanik

22:30etan Gola Aretoa
Sail Ofiziala - La Región Central

EUROPE, SHE LOVES

Jan Gassman. Suitza. 2016. 97’

Informazio gehiago 28 orrialdean

22:30etan Corona Aretoa
Ehiztari Ehizatua-n

O CINEMA, MANOEL DE OLIVEIRA E EU

João Botelho. Portugal. 2016. 81’

Argazki bat da Manoel de Oliveirarekiko (1908-2015) mirespen sakonenetik 

egindako adierazpen honen abiapuntua; Portugalgo zinemaren historiako irudirik 

garrantzitsuenetarikoa da Oliveira. Oporton jaio zen, eta 106 urte zituela hil zen 

ordura bitarte filmatzeko behar diren sormena eta buru-argitasuna galdu gabe 

eta atzean seguruenik errepikatuko ez den ondarea utziaz.
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17:00etan Gola Aretoa
Heterodocsias: Oteiza, ihes egiten duen gizona

URBIA (OTEIZAK FILMATURIKO SUPERZORTZI PELIKULA)
Jorge Oteiza-rena. (1960 aprox) Espainia. 8’

DISCURSO AL HOMBRE EN LA OSCURIDAD DEL CINE 
Jorge Oteizak erregistratutako soinu-artxiboa. 11’

OPERACIÓN H
Nestor Basterretxea-rena, Jorge Oteizaren parte hartzearekin. Espainia. 1963. 
12’ 

CÓMO FILMAR UNA ESCULTURA
Jorge Oteizak filmatutako eta erregistratutako lekukotza. Espainia. 1989. 3’

ARANZAZU (JORGE OTEIZAK FILMATURIKO SUPERZORTZI PELIKULA)
Jorge Oteiza-rena. Espainia. (1969 aprox) 2’

Informazio gehiago 32 eta 33 orrialdean

17:00etan Corona Aretoa
Luciano Emmer 3: Saiakera

NOSTALGIE
Luciano Emmer-ena. Italia. 2001. 9’

BELLA DI NOTTE
Luciano Emmer-ena. Italia. 1997. 28’

CON AURA…SENZ’AURA: VIAGGIO AI CONFINI DEL ARTE
Luciano Emmer-ena. Italia. 2003. 58’

Informazio gehiago 16 orrialdean

20:00etan Camara Aretoa
Amaitzeko gala

OTEIZA ETA (b)ILARGIA (60’)

Jaialdiak edizioa eta gai nagusiak agurtzeko sortutako Ikus-entzunezko 

Antzerkiaren funtzioa. Hezur eta haragizko Jorge Oteizak hegaldiaren inguruan 
dituen ideietatik barrena bidaiatzeko gonbita egiten digu, Isturitzeko kobazuloa 

ezagutzeko asmoarekin. Han, historiaurreko gizakiak saiaren hegoaren 

hezurrarekin egindako txistu magikoak gala zeruz eta magiaz beteko du. 

Halaber, Ametzagako hilerriaren proiektua ezagutu ahal izango dugu; hutsik 
dagoen aireportuaren ideiak airez komunikatuko gaitu azken hegaldiarekin. 

Oskar Alegriak idatzita eta Ion Martinezek eszenaratuta, eszenak tartekatuko 
dira Jaialdiko sariak emateko ekitaldian, eta ilargirako bidaiaren beste gonbidatu 

handiari aurre hartuko diote: Artavazd Pelechian-en Nuestro siglo filma.

NUESTRO SIGLO 
Artavazd Pelechian. Armenia. 1983. 49’

Zuzendari armeniarraren distantziara egindako muntaiak estasia betetzen du 

helizeen eta hegoen festa horretan, non, biplanoak, zeppelinak, paraxutistak eta 

hegazkinlariak, jende-taldeak eta paseo arranditsuak behin eta berriz agertzen 

diren konfeti-zaparraden artean filmak, espazioranzko korrikaldi horretan, aurrera 
egiten duen bitartean. Eta, Pelechian, bere ohiko isiltasunean, non, hitz bakarra 

jaurtiketaren atzerako kontaketa egiten duena den eta, non, ihes egiteko arte 

magistralak agur esateko filmik onena eskaintzen digun.

MARTXOAREN 11a, LARUNBATA

11:00etan - Bulevar Aretoa
X Films

X FILMS PROIEKTUEN AURKEZPENA

María Cañas, Pilar Monsell eta Omar A. Razzak X Film proiektura aurkeztutako 

proposamenak erakutsiko dituzte hautaketa-batzordearen aurrean.

17:00etan Camara Aretoa
Sait bereziak: Chez les basques

EUSKADI

René le Henaff-ena. Frantzia. 1936. 22’

Duela 80 urte, jada bazegoen hiru dimentsioko zinema. Louis Lumière-k, garai 

hartan zinematografoaren sortzaileak, 1935ean, asmakizun berri bat patentatu 

zuen: erliebedun zinema. Hainbat urtetan zehar, sistema horrekin dozenaka 

produkzio egin ziren, baina, azkenean, ez zuen gailentzea lortu. Hain zuzen, 

Lumière-n erliebedun zinema-prozesu horretaz baliatuz egindako lehenengotako 

filmetako bat “chez les basques” izan zen, alegia, Pirinio iparraldeko euskal 

lurraldetan. 2015eko Punto de Vista Jaialdian, izenburu horren baitan, eskaini 

genituen dokumental multzoari gehitzen zaion zinemako beste une gogoangarri 

bat.

BASKER: ESPAINIA IPARRALDEKO FILMA

Dan Grenholm-ena, Lennart Olson-ena. Suedia. 1963. 24’

1963ko neguan filmatua, Basker film dokumental etnografikoa da; bertan, 

maisutasun zinematografiko handiz euskal kulturako agerraldiak eta paisaiak 

hurbiltzen zaizkie ikus-entzule suediarrei. Dokumentua Nafarroan hasten da 

Iturengo eta Zubietako inauteriekin eta bertako joaldunen desfilea agertzen da. 

Folkloreari kirolak jarraitzen dio, zehazki, Bergaran pilota-partidarekin eta, Aian, 

desafioko herri-kirolekin, hots, idi-probekin eta ahari-jokoekin. Filmak beste 

hainbat une magiko ere jasotzen ditu, esaterako, aurresku-lehiaketa Abadiñon, 

txalapartaren soinu-irudi ederra Martuteneko Bilandegi baserrian eta Uztapide 

eta Basarri bertsolarien arteko ezin ordainduzko ika-mika. Laburbilduz, Suediari 

irekitako leihoa 60ko hamarkadan, gure ikus-entzuleentzako altxorra, gaur 

egunean.

BONDE I BASKERLAND: PIRINIOETAKO FILMA

Dan Grenholm-ena, Lennart Olson-ena. Suedia. 1963. 17’

Basker filmetik bereizi ezinda, Bonde i Baskerland filmak Grenholm-ek eta 

Olson-ek egindako Euskal Herriaren erretratu kolektibo berezia osatzen du. 

Baserriko bizitzan oinarrituta, filmak izaera etnografikoagoa du eta baserriko 

bizitza azaltzen du eta Ataunen eta Bergarako Itxasmendi baserrian filmatutako 

estanpen bitartez. Dokumentua euskalarientzako urrezkoak diren irudiekin 

amaitzen da: Maurizia Aldeiturriagaren musika bikaina panderetarekin, zeinak, 

bere senar Vancio Bernaolarekin batera, jota bat interpretatzen duen gaztelaniaz 

Elixabiti baserriko sukaldean.
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Amaitzeko  gala.
Oteiza eta (b)ilargia,
larunbata, martxoaren 11a, 
20:00etan





40

Colaboran / Laguntzaileak / Collaborate

Acción Cultural
Española


