“Kopaz kopa” xehetasunez eta bizitzaz beteriko istorio horietako bat da.
Bertan, umoreak eta dramak bat egiten dute eta, ardoak txolindu ohi
gaituenean bezala, negar eta barre eragingo digu.

ISTORIO TXIKI BAT, BIZITZAZ BETEA.
Komedia bat, itxuraz xaloa, dibertigarria eta lasaia, baina aurrera egin ahala sakonago
agertu, eta, tarteka, mingarri eta labainkorra egingo dena.

Entretenitzeari utzi gabe, zenbait gai sakonen aurrean jarriko gaitu: bakardadea eta
indibidualismoa, adiskidetasuna, denbora iraganaren eta gaztaro galduaren malenkonia,
nork bere mugak gainditzea eta bizitzaz gozatzea.

“Kopaz kopa” lanak
bizitzaz gozatzeko
tentazioan
erortzera
gonbidatzen gaitu,
bizitzak izan
lezakeen arrunta
eta prosaikoa
gainditzera etsipen
eta samintasunean
jausi gabe.
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Alexander Payne-k zinemarako egokituriko

RexPickett-en eleberria
SARIAK (zerrenda parziala)
Oscar Saria Gidoi egokitu onenari: 5 Nominazio
2 Golden Globe sari: Komedia onenari eta gidoi onenari. 7
Nominazio
BAFTA Sariak: Gidoi egokitu onenari.
National Board of Review: Gidoi egokitu onenari eta aktoreari
(Haden Church)
New York Film Critics Circle: Film onenari, gizonezko aktoreari,
gidoiari, emakumezko aktoreari
Los Angeles Film Critics Association: Film onenari eta
zuzendariari.
Toronto: Film onenari, emakumezko aktoreari (Virginia Madsen)
eta gizonezko aktoreari (Paul Giamatti)
American Film Institute (AFI): Top 10 - Urteko 10 pelikula onenen
artean sailkatua
5 Critics' Choice Sariak: 8 Nominazio
Chicago Film Critics Association: 5 Sari, film onenari eta gidoi
onenari tartean
Independent
Spirit Sariak: 6 sari, film onenari eta gidoi onenari tartean.

GarbiLosada eta Jose Antonio Vitoria-k

antzerkirako moldaturikoa
Zuzendaritza
Garbi Losada

AURREIKUSI EZINEZKO OPOR ASTE BAT
Zer gertatzen da berrogeitaka izan eta aurrerantzean inork ez dizula tú-ka egingo
konturatzen zarenean? Miguelek eta Andresek, bizitza osoko lagunek, galdera horri
egingo diote aurre, bakoitzak bere moduan.

Bikote bitxia osatzen dute lagun biek. Izan ere, porrot egindako grinak eta gaztaroa
pasatu izana dira biek komunean duten bakarra. Balantzaka dabiltza biak ere, modu
arriskutsu eta komikoan adin-krisialdi horretan. Miguel, dibortziatu deprimitua, idazle
zapuztua eta ardozale amorratua, ezkor hutsa da. Andres, ezkontzekotan dagoen aktore
zapuztua, limurtzaile hutsa.

Bien artean erabakitzen dute astebeteko bidaia egitea, Andresen ezkondu aurreko agur
festa gisa. Biek daramatzate kopaz kopa euren segurtasun gabeziak arrastaka, zerbaiti
heldu nahian, bizirik sentiarazi eta eskastasunari ihes egiteko aukera emango dien
zerbaiti.
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Bidaian zehar, Miguelek eta Andresek Amaia eta
Lurrarekin egingo dute topo, ardogintzako adituak
eta inguruko upategietako langileak direnekin.
Emakume hauek biek, independente, ekintzaile eta
odol berokoak direnek, ostiko espiritual bana
emango diete ipurdian, bakoitzak bere erara.
Erreakzionatu eta jarrera bat hartzera behartuko
dituen bizitzaren astinaldi ederra.

Pertsonaia horien arteko talkak desoreka elementu
berri bat ekarriko du horien guztien bizitzara,
heldutasuna eskatu eta bizitzaren bigarren zatiari
nola egin aurre asmatzera eramango dituena.

Atzeko planoan, upategiak eta mahastiak, lau
protagonisten sentimenduen leherketak
hautsitako bakezko leku gisa.

REX

PICKETT-EN
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JAKINA DA NON HASTEN DEN BIDAIA...
BAINA EZ NON AMAITZEN DEN.
(Pertsonaien arku dramatikoa)

“Kopaz kopa” jende arruntari
eta eguneroko egoerei buruzko
istorio bat da, protagonisten
izaera ezberdinek eta
norberaren krisialdiak
eragindako harremanak
erakusten dituena. Guztiguztiek hausnartu beharko
dute, arrazoi ezberdina badute
ere, bizitzaren zein unetan
dauden.
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AKTOREAK
Asier Sota
Iñigo Aranbarri
Ainara Ortega
Ainhoa Aierbe

FITXA ARTISTIKOA
Egilea |

Rex Pickett

Moldaketa |

J.A. Vitoria eta Garbi Losada

Euskarazko bertsioa |

Ane Labaka

Argiztapenaren diseinua |

Xabier Lozano

Musika eta soinu espazioa |
Eszena espazioa |
Jantzigintza |

Javier Asín

J.A. Vitoria eta Garbi Losada

Tytti Thusberg

Zuzendaritza |

Garbi Losada
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