ZABALIK EL DIARIO VASCO

"KLIK" BATEN ONDORENAK

EPAIMAHAIA

PakoARIST/

Epaimahaiburua:
M!l Pilar Collantes Ibanez anderea
Epaimahaikideak:
Jesus Etxezarraga Zuluaga jauna
Elixabete Garmendia Lasa anderea
Joserra Garzia Garmendia jauna
Joxe Aranzabal Mendizabal jauna

Argitalpen guztietan, esaldi famaturen bat agertzen denetan, beti
jartzen da autorearen izena. 0/erki bat errezitatzen badigute, "nor da
egilea?" galdetuko dugu jakinmin /ogikoaz. lrratian kanta bat jarri
aurretik, edo bukatu bezain laster, sortzailearen izena aipatzen digute. Zergatik argazki askotan ez da ageri egi/e-izenik, nahiz argazkigintza artetzat jo izan den?

ldazkaria:
Jon Unanue Lopez jauna

Asko ikusiak eta sarritan erreproduzituak izan diren zen bait argazki
hartu ditugu eta egilea aurkitzen saiatu.
SARIAREN

Argitalpenetan argazkien egile-izenak jarri izan ba/ira erreportaia
honek ez luke zentzu handirik, baina badirudi gurean zerutik erortzen diren hostoen pare jartzen de/a produktu hau. Gutxi errespetatzen dira hemen egileen eskubideak, pertsona bat ondorengo belaunaldientzako erretratatua izan zen une majikoak sortzai/erik izan ez
balu bezala.
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Argazki ez den argazkia
980ean, Martin Zabaleta eta Pasang Temba sherpak Everesteko gailurrari ekin ziotenean gauza asko eraman zituzten soinean .
Mendiko tresnez aparte, bere amak
babes gisa emandako errosarioa zeraman Martinek, ikurrina, 16 milimetroko
zine-kamara eta Rokkei etxeko argazki-kamara txiki bat.
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Bidean argazki batzu atera zituen, eta
gailurra zapaldu zutenean, argazki
gehiago, Martinek Tembari eta Tembak Martini, 16 milimetroko irudiekin
batera.

Hegoaldeko kanpamentura jaitsi zirenean, Juan lnazio Lorente taldekideak
egin zuen lendabiziko gauza izan zen
Martini Rolluei txikia kendu eta roiloa
rebobinatu historiarako hain garrantzitsuak ziren irudiak leku jakin eta seguruan gordetzeko.
"Roiloak ez zuen korritu"
Berehala konturatu zen Lorente handik
ez zela argazkirik aterako, roiloa ez
bait zen bere lekutik batere mugitu.
"Rollei-ak oso kamara bitxiak dira" -argitu digu Lorentek- "ondo engantxatzen ez baduzu gero, botoia sakatzerakoan roiloak ez du korritzen, ez du

RIKARDO ARREGI
KAZETARITZA SARIA
Poliziari dejada galanta
970eko irailaren 18an Juan Aygues donostiar argazkilari zenak
mugaz bestaldeko izen bereko argazkilari eta adiskide bat gonbidatu zuen
Anoetako pilota partiduak ikustera. Juan
Velez-ek argazki-denda bat zeukan Donibane Lohitzunen, orain 8 urte hil zenetik bere alaba Maritxuk gobernatzen
duena. "Beti argazki makina bat eramaten zuen soinean -gogoan du Maritxukbaita eskolara nere bila etortzen zenean
ere, ikusgarria zen horretan".
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Temba Everest-eke puntan. Zabaletari ez zion argazkikamara behar bezala ibili eta historiarako bideoko grabazioa besterik ez zen geratu .

bueltarik ematen, eta hori gertatu zitzaion Martini, roiloak ez zuen korritu".
Euskal Herriak, jendeak behar zuen
irudi bat euskaldunak munduko gailurrera iritsi zirela erakusteko, gure gizartean, Santo Tomas fidakaitzaren exenplua nagusitu den honetan, ikusten ez
dena (argazkitan edo telebistan) ez
bait da kasik esistitzen .
Martin Zabaletak gailurrean Pasang
Tembari hartu zizkion zine-irudiak
ondo atera ziren. Pelikula horretako fotograma bat aprobetxatu zen, argazki
formatora aldaturik, gailurreko irudi
geldi bat lortzeko. Hor dago Temba,
sherpei eskainitako omenaldia balitz
bezala, ikurrina astinduaz Everest gainean .

Egun hartan "Pentax" makina bat zeraman . Frontoia jendez gainezka zegoen, pilotazale, uniformedun polizia eta
sekretaz ondo osatua, Franco partidua
ikustera etorria bait zen. Halako batean
susko bola batek horko animazio guztia moztu zuen. Joseba Elosegi zen
salta egin zuena goiko solairutik, bere
burua sutan jarri ondoren . Argazki rnakina asko disparatu ziren hilzoriaren
gainera, haien artean Juan Velezen
"Pentax" handia, lau argazkitako sekuenzia bat osatuaz. Polizia ordea karrete guziak kentzen hasi zen. Juanek
izan zuen beta, poliziaren kontrolera
iritsi baino lehenago, roiloa rebobinatu,
praka-zorroan gorde eta hasi gabeko
zinta inuzentea sartzeko . Maritxu, haren alabaren ustez, haiek dira Elosegi
sutan delarik existitzen duten argazki
bakarrak.

V. EDIZIOA

