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"OSCAR" SARIAK

Joan zan Epaillaren 27an. banandu ziran Laterri Batue-
tako Los Angeles uri ederrean "Oscai" deritxen sari ospe-
tsuak. Eta. urtero jazoten dan lez, ikuskizun polit batez
lagunduta. Danok dakigunez, Ipar-amerikarrak orrelako
ekintzak egiteko daben trebetasuna, nabarmena da.

Ori dala-ta, ikusmen aundia sortuten da mundu osoko
zinezaleen artean egun au urreratzen danean.

Baiña, zaletuen artean ez-eze. zine-inguruan dabiltza-
nen artean be, beste orrenbeste jazoten dala esan daiteke.
Zuzendariak, antzezleak edo-ta ekoizleak. "produktoreak",
artegatsu. urduri. ikusten doguz egun berezi au noiz elduko
zain. "Oscar orreitako bat eskuratzeak beste gauza batzuk
ekarten dauzalako: ospe, entzute aundia edo dirua,. esatera-
ko. Arein balio edo kotizaziñoia bikoiztu egiten dala esan
geinke "Oscar bat irabazi ezkero.

NOIZTIK ETE DOGUZ SARI ONEIK?

Askok jakingo dozuenez. Hollywood-eko Zineko Erti
eta Jakintzetako Akaderniak emoten ditu "Oscar" oneik eta
1927garren urtean datza sari maitatu onein astapena. Urte
orretan emon ziran lenengo sariak (zuzendaririk, antzezlari
nagurisik eta pelikularik onenari dagokiezanak, ain zuzen).

Arrezkero. "Oscar" barriak sortu ziran. Esaterako, biga-
rren maillako antzezlariei, "sekundarioei " emoten jakeza-
nak; edo ingles izkuntzan egiten ez diran pelikuleei emon-
dakoak be.

Ortik aurrera, pelikula bat egiteko orduan zuzendari eta
antzezlariez gain, zeregin ortan esku artzen daben beste
batzuk be saritu gura izan dauz Akademiak. Abesti, gidoi,
soiñu edo jantzirik onenen egilleak, adibidez. Orrela ikus-
ten dogu aurtengo ekitaldian, ogei saritik gora banandu
dirala. Ez da gauza makala, gero.

Gorago aitatu dogu Hollywood-eko Akademiak emoten
ditula sari oneik. Eta Hollywood aitatzeagaz batera, miIla
irudi, milla aurpegi, miIla gogorapen datorkiguz burura.
Izen ori daroien estudioetan ainbat pelikula ospetsu egin
diralako, ainbat antzezlari eta zuzendari ezagun eta aztue-
ziñ egin diralako berari esker.

Nork ez dauz gogoratzen Clark Gable, Gary Cooper,
John Wayne. Burt Lancaster, Bette Davis, Robert Mi-
tchum. Ava Gardner, Marilyn Monroe, Cary Grant, Audrey
Hepburn eta beste askoren izenak? Danon gogoan diraue.

Hollywood dan urian egin da aurtengo ekitaldia. Shrine
Auditorium dalakoa izan da jai-lekua. Jende ugari batu zan
bertan. Batzuk. ekitaldia lasai-lasai ikusteko asmoz. beste
batzuk. ostera, "Oscar" bat lortzeko itxaropenaz.

Beste urteetan lez, aurten be. pelikula eta antzezlari ba-
tzuk agertzen ziran "Oscar" bat irabazteko albiderik geie-
nez. Lenengoen artean. bi aitatu bear, bereziki: "Forrest

Gump" eta "Pulp Fiction", alegia. Antzezlariei dagokie-
nez, beste bi be: Tom Hanks eta John Travolta.

Azkenean, etzan ustebakorik izan etaaurre-ikuspen
guztiak beteaz, "Forrest Gump" izan zan garaille nagusia
sei "Oscar" irabazi ebazalarik. Euren artean, saririk
garrantzitusuenak: pelikularik onenari, antzezlaririk onena-
ri (Tom Hanks) eta zuzendaririk onenari (Robert Zemec-
kis).

"Pulp Fiction"-ek, ostera, izendapen ugari euki arren,
"Oscar" bat baiño ez eban lortu; jatorrizko gidoirik onena-
gaitik, alegia.

Gaiñontzeko sarietan, emakumezkoen maillan, Jessica
Langek lortu eban bat antzezlari nagusirik onena lez; Mar-
tin Landauk beste bat bigarren maillako antzezlaririk one-
na bezela, edo Elton Hohn eta Tim Ricek lorturikoa abesti-
rik onenagaitik, besteak beste.

"Oscar" berezi batzuk be emon ziran. Quincy Jones-i
bere giza-aldezko lanagaitik; Antonioni italar zuzendariari
bere bizitzan zear zine-arloan egindako lanagaitik eta,
azkenik, Clint Eatwood-i pelikulen ekoizpenean, produkzi-
ñoan bere lan sortzailleagaitik.

Aitamen berezi bat merezi dau, baita, Tom Hanks an-
tzezlari bikaiñak. Lengo urtean, "Philadelphia" pelikulan
egindako lan ederragaitik "Oscar" bat lortu ondoren. aur-
ten, beste bat bereganatu dau "Forrest Gump"-eri esker;
era orretan bere mailla aundia baieztatu dauala. Orrez gain,
Spencer Tracy-gaz batera dogu urte bi jarraikoctan,
"Oscar" saria lortzen dauan antzezlari bakarra; gizonezko-
etan, beintzat.

Azkenez, aurpegi alaitsu eta illunak ikusi eitekezan jaia
amaitukeran. Baiña, aldez-aurretik itxaroten zana bete
egin zala esan bear, batez be, saririk garratzitsuenai dago-
kienez.

Eun urte beteten dira, aurton, lenengo pelikula egin
zanetik. Ordutik ona, gauza asko aldatu egin dira. Baliabi-
de obeak asmatu dira, aurrerapen izugarriak jazo be bai.
Danak lagundu dautsoe zineari aurrera egiten. Guk geuk
be jarraituko dogu amets eta ilusiño barriak egiten. Azken
baten, orixe dalako, izan be, zinearen elburuetariko bat,
"Oscar" sari banaketaren jaian agirian geratu dan lez.
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