
Zinema-Ideiak eta Zinema ideiaduna

Gizarteari, narratibari eta filosofiari buruzko hitzaldiak  
San Telmo Museoa, UPV-EHU, 2014ko irailaren 15etik 17ra.

EHUko XIV.Mintegia Hezitzailentzat: giza eskubideetan oinarritutako hezkuntza

Sortu zenetik, zinemak kulturari buruzko gure arketipoak moldatu ditu eta
imaginario kolektiboa zizelkatu. Iraganeko garaiak irudikatzen ditugunean,
nahi gabe ere honako film hauetako fotogramak etortzen zaizkigu gogora:
Ben-Hur,  A Man  for  All  Seasons  (Un hombre  para  la  eternidad),  Barry
Lindon  edo Schindler's List (Schindlerren zerrenda). Literatura-kontakizun
handiak  (Gerra  eta  bakea)  zinemako  bertsioei  esker  egin  dira  ezagun,
askotan  jatorrizko  bertsioa  ere  gainditzen  dutela  (The
Collector/Bildumatzailea); bestalde, fikzio-zientziako filmekin (Metropolis,
Blade  Runner…)  etorkizunari  buruzko  geure  ikuspegia  bideratzen  da.
Errealitateak eta zinemak elkarri elikatzen diote. Zenbait ideia zinemaren
hizkuntza berezira eraman dira; zinemagile hilezkorren obrek hausnarketa
eragin izan digute, eta zenbait film askotariko saiakuntzen sorburu izan da
(Vértigo y pasión, Lo que Sócrates le diría a Woody Allen,  Bioética para
legos...).

Zinema-ideiak eta zinema ideiaduna jardunaldietan, Donostia Zinemaldiak,
Euskadiko  Filmategiak  eta  San  Telmo  Museoak  (CSICen  Filosofia
Institutuaren,  EHUko  Filosofia  eta  Hezkuntza  Zientzien  Fakultatearen,
Globernance Gobernantza Demokratikoaren Institutuaren eta Donostia
2016ren laguntzarekin) hitzaldi-ziklo bat antolatu dute; hitzaldi horietan,
zinemak  narratibarekin,  filosofiarekin  edo  giza  eskubideekin  izan  duen
lotura aztertuko dute.

Oharra:  irailaren 16an goizez diren mahai-inguruak Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko Areto Nagusian
dira, ez San Telmo Museoan gainontzeko guztiak bezala.



JARDUNALDIEN EGITARAUA

Irailak 15, astelehena-   San Telmo Museoko Ekitaldi Aretoan

19:00 Hasiera-ekitaldia: José Luis Rebordinos (Donostia Zinemaldiaren zuzendaria)
Cine y Sociedad
Victoria Camps (UAB) eta Amelia Valcárcel (UNED) filosofoen arteko solasaldia 
Moderatzailea: Roberto Aramayo (CSIC)
Gazteleraz

Irailak 16, asteartea -   Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko Areto Nagusian

Zinema eta Giza Eskubideak
11:00  Mahai-ingurua: Josemi Beltrán (Donostiako Udala) eta  Fermin Muguruza (musikaria eta
zinemagilea)
Euskaraz

12:30 Mahai-ingurua: Maru Solores (zinema-zuzendaria) eta Juanjo Alvarez 
 (UPV/EHU. GLOBERNANCE)
Gazteleraz

Irailak 16, asteartea -   San Telmo Museoko Ekitaldi Aretoan

Zinema eta Narrazioa
19:00 Solasaldia  Iratxe  Fresneda  (UPV-EHU),  Irati  Jiménez  (idazlea)  eta  Koldo  Almandoz
(zinema-zuzendaria)
Moderatzailea: Antonio Casado da Rocha (UPV/EHU)
Euskaraz

Irailak 17, asteazkena -   San Telmo Museoko Ekitaldi Aretoan

Cine y Filosofía
19:00  Manuel Cruz (UB) eta Roberto Aramayo (CSIC) filosofoen  arteko solasaldia
Moderatzailea: Tetxu Ausín (CSIC. GLOBERNANCE)
Gazteleraz



Victoria  Camps filosofia  moral  eta  politikoko  katedradun  emeritua  da
Bartzelonako  Unibertsitate  Autonomoan.  PSC-PSOE  alderdiko  senatari
izan  zen  1993-1996  aldian  eta  Kataluniako  Consell  Audovisual-eko
kontseilari  2002tik  2008ra  bitarte.  Gaur  egun,  Fundació  Víctor  Grifols  i
Lucas fundazioaren presidente eta Kataluniako Bioetika Batzordeko kide da.
Espainiako Bioetika Batzordeko presidente ere izan da.

Besteak  beste,  honako  liburu  hauek  idatzi  ditu:  La  imaginación  ética,
Virtudes públicas (Saiakuntzako Espasa Saria), Paradojas del individualismo,
El siglo de las mujeres, La voluntad de vivir, Creer en la educación, El declive de la ciudadanía, El
gobierno  de  las  emociones  (Saiakuntzako  Sari  Nazionala).  2008.  urtean  Menéndez  Pelayo
nazioarteko saria jaso zuen. Bere azken liburua Breve Historia de la Ética (RBA, 2013) da.

Amelia Valcárcel  filosofia moral eta politikoko katedraduna da UNEDen.  
Prado  Museoaren  Errege  Patronatuko  presidenteordea  da.  IUMPeko  
patrono  ere  bai.  Besteak  beste,  Fundación  Carolina  eta  Real  Instituto  
Elcano erakundeetako Kontseiluetako kide da.  Nazioko eta  nazioarteko  
ikastaro  eta  mintegi  ugaritan  presidente  eta  zuzendari  izan  da  UIMP  
unibertsitatean,  Centro  de  Estudios  Constitucionales-en  eta  Botere  
Judizialaren Kontseilu Nagusian.

Honako lan hauek idatzi ditu: Del miedo a la Igualdad, Sexo y Filosofía, La
Política  de  las  Mujeres,  Etica  contra  Estética,  Los  desafíos  del  Feminismo ante  el  Siglo  XXI,
Rebeldes,  Pensadoras  del  Siglo  XX,  El  Sentido  de  la  Libertad,  Ética  para  un  mundo  global,
Hablemos de Dios, Victoria Camps-ekin batera, Feminismo en el mundo global, La memoria y el
perdón.



Josemi Beltrán  Donostia Kulturako zinema-unitatearen eta Donostiako
Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren Astearen arduraduna da.

1992. urtean ORHUM zine-kluba sortu zuen UPV-EHUren barruan eta
2008.  urtera  bitarte  kide  izan  zen.  Hainbat  zinemalditako  zikloen
komisario, programatzaile eta koordinatzaile izan da, hala nola: Krearen
Zinemastea,  Cortada  Film  Laburren  Lehiaketa,  Europako  Zinema
Berriaren Jaialdia;  baita urteroko erakustaldietan ere: Zinema eta Giza
Eskubideak,  Zinema  Esperimentala  D-NEFF.  Informazioaren
Zientzietan  lizentziaduna  izaki,  kazetaritzan  jardun  duenean  kultura-
komunikazioarekin  loturik  aritu  da  beti,  ikus-entzunezkoen  arloan  eta
zinema-kritikan, batik bat (Canal Gasteiz TV, Radio Vitoria, Ocio Gasteiz aldizkaria, Cadena SER
Vitoria…).

Fermin Muguruza Kortatu  musika-taldearekin hasi zen musikaren arloan;  
Iñigo  anaiarekin  batera  sortutako  talde  hori  Euskal  Rock  Erradikalaren  
barruko talderik garrantzitsuenetako bat izan zen, eta Euskal Herrian eta  
Espainian ska eta dub estiloak ezagutarazi zituen.
Rocka, punka eta ska atzean utzita, Negu Gorriak taldea sortu zuen; talde 
berriarekin  estiloak  fusionatzen  zituen,  soinu  berritzaile  eta  sendoen  
bitartez. Laurogeita hamarreko hamarkadan, Esan Ozenki diskoetxea sortu 
eta zuzendari-lanetan jardun zuen bertan.

Argia aldizkarian eta  Egin egunkarian zutabeak idatzi zituen, eta  Egin Irratian
ere jardun zuen. Palestinako musikariei  buruzko  Chekpoint  Rock dokumentala  egin  du,  eta  Al-
Jazeera telebistarentzat musikari arabiarrei eta Afrika iparraldeko musikariei  buruzko dokumental-
serie bat ere grabatu du.

Maru Solores  Andoaingo (Gipuzkoa) Zine eta Bideo Eskolan hasi zen
ikus-entzunezkoen arloko ikasketak egiten. Eta Berlingo Zinema eta TB
Akademia alemaniarrean Zinema Zuzendaritzako goi-mailako ikasketak
egin zituen. Alemanian zegoela, 16 mm-ko eta 35 mm-ko hainbat film
labur  zuzendu  zituen,  baita  dokumentalak  ere.  35  mm-ko  Dortoka
Uhartea  film  laburrarekin  graduatu  zen;  Donostian  filmatu  zuen  eta
mundu osoko hainbat zinemalditan sariak eskuratu ditu.

Euskadira  itzuli  delarik,  telebistan  jardun  du  produkzioaren,
errealizazioaren  eta  edizioaren  arloetan;  zinemagintzako  muntaketan
aritu  da  eta  ikus-entzunezko  arloan  irakasle  ere  izan  da.  Zuzendari-  eta  gidoilarikide-lanetan
egindako lehen film luzea Camera obscura da. Gaur egun, dokumental baten eta fikziozko bigarren
film luzearen gidoiak lantzen ari da.

Juanjo  Álvarez Globernance  institutuko  idazkaria,  EHUko Nazioarteko  
Zuzenbideko katedraduna eta Cuatrecasas bulegoko kontseilari-abokatua
da.  Europako  Batzordeak  askatasunaren,  segurtasunaren  eta  justiziaren  
arloetarako  izendatutako  aditu  independentea  da,  eta  Espainia-
Frantzietako  mugaz  haraindiko  behatoki  juridikoko  koordinatzaile  
akademikoa. Hainbat ikerlan burutu ditu Itsas Zuzenbideari,  Nazioarteko  
Merkataritzaren  Zuzenbideari,  Eskualde  arteko  Foru  Zuzenbideari  eta  
Nazioarteko Merkataritzaren arbitrajeari buruz..



Iratxe Fresneda  doktore-tesia idatzi zuen: “La búsqueda de la identidad
visual  en  la  obra  cinematográfica  de  Lars  von  Trier”.  Renoko  (AEB)
University of Nevada unibertsitatean egonaldia egin ostean, generoa eta
zinema  aztertzeari  ekin  zion  eta  bere  lana  biltzar  eta  argitalpen
akademikoen bitartez zabaltzen du.

Ia hamarkada oso batez Radio Euskadiko (EITB) kultura-arloko hainbat programaren zuzendari eta
gidoilari  izan  da,  eta  gaur  egun  Gara  eta  El  Periódico  Bilbao  egunkarietan  argitaratzen  ditu
zutabeak, beste hainbat komunikabidetan laguntzaile ere izanik.

Irati  Jiménez   Euskal  Telebistako Hau  Komeria!  Desde  el  gallinero 
saioan hasi zen; arte eszenikoei buruzko saioa zen eta astean behin izaten 
zen. Hortik Euskadi Irratira igaro zen.

Gaur  egun,  hainbat  egunkari  eta  irratitan  zutabegile  da  eta  Eroski  
Consumer  aldizkariaren  euskarazko  edizioaren  koordinatzaile  ere  bada.  
Nabarra kultura-aldizkariaren azken zuzendaria izan zen.

Lan hauek idatzi ditu:  Malcolm X: Duintasunaren kolorea,  Espok,  Bat, bi,  
Manchester, Nora ez dakizun hori eta Laranja Azalaren Negarra. Telebistako

serieei buruzko Telezailak  lan-bildumaren barruan,  11 urte orgasmorik gabe izeneko saiakera idatzi
du azkenaldian.

Koldo  Almandoz kazetaritzako  lizentziaduna  da  Ikus-entzunezko
Komunikazioaren arloan, Nafarroako Unibertsitatean. New Yorken zinema-
ikasketak egin zituen. New Yorken zelarik, lehen film laburra zuzendu zuen:
Razielen  itzulera  (1998).  Urte  hartan  bertan  estreinatu  zen  Donostiako
Zinemaldiaren  Zabaltegi  sailean.  Besteak  beste,  Euskadi  Irratian  eta
Egunkaria, Napartheid, El País eta Berria egunkarietan laguntzaile izan da.
Gaur  egun,  film  laburren  zuzendari  izateaz  gain,  arteari,  kulturari  eta
gizarte-antropologiari buruzko the balde aldizkariaren zuzendari ere bada.



Manuel  Cruz  Filosofia  Garaikideko  katedraduna  da  Bartzelonako
Unibertsitatean.  Europako  hainbat  unibertsitatetan  irakasle  bisitaria
izan da eta ikerlaria CSICeko Filosofia Institutuan (Madril). 

20 bat libururen egilea da eta taldean egindako lan batzuren biltzailea
ere.  Bere  azken  lanen  artean  hauek  aipa  daitezke:  Filosofía
contemporánea (2002), La tarea de pensar (2004),  Las malas pasadas
del pasado (2005, Ensaio onenari Anagrama Saria), Siempre me sacan
en página par (2007), Acerca de la dificultad de vivir juntos (2007),
Cómo hacer cosas con recuerdos (2007) eta Filosofía de la Historia
(2008).  Hainbat  pentsamendu-bildumaren  zuzendari  izana,  bere
espezialitateko  aldizkari  nazional  zein  atzerritar  batzuren  erredakzio-
kide  da.  Maiz,  El  País  eta  El  Periódico  egunkari  espainiarretan  kolaboratzen  du  eta  baita
Argentinako Clarín eta La Nación egunkarietan ere. Halaber, SER irratiko kolaboratzailea da eta
Metropolis aldizkaria zuzentzen du.

Roberto R. Aramayo  CSIC-eko irakaslea eta Isegoria izeneko 
filosofiari buruzko aldizkariaren editorea da. Hainbat 
entseguen egilea:  Etica día tras día,  El individuo y la historia, La paz 
y el ideal cosmopolita de la Ilustración,  Ética y antropología: un 
dilemakantiano, Moral, ciencia y sociedad en la Europa del Siglo XXI,
El reparto de la acción,  Disenso e incertidumbre  Los  laberintos  de  
laresponsabilidad,  InterDependencia.  Del  bienestar  a  la  dignidad.  
Tocqueville y las revoluciones democráticas y Mundos posibles.  
Con-Textos Kantiano izenburuarekin aldizkari digitalaren 
sustatzailea.



Antolatzaileak:

      

  


