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1890 ETA 1920 ARTEAN hainbat froga
egin ziren 3D sistema zinematografi-
koekin, baina mekanismo konplexua
zela eta, ez zuen batere arrakastarik
izan. 1922. urtean argazki bidez apli-
katuriko lehen 3D filma iritsi zen Los
Angeles hirira. Robert F. Elder kame-
rografoa eta Harry K. Fairall ekoiz-
learen eskutik. Proiekzio bikoitzeko
metodoa erabili zuten, imagina bi
koloretan banatuz hain zuzen ere,
gorria eta berdea; kolore bakoitzak
begi banatan zuen efektua. The Power
of  Love filmak ez zuen batere arrakas-
tarik izan, eta ekuazio honi 1929.
urteko Wall Street-en erorialdia gehi-
tuz gero, tridimentsionaltasunaren
etena ekarri zuen –nahiz eta naziek
ere Joseph Goebbels-en eskutik 3D filmak erabil-
tzen zituzten propaganda gisa –. 

1934. urtera arte itxoin behar izan zen. Metro
Goldwyn Mayer ezagunak, modu honetan grabatu-
riko film labur batzuk dezenteko arrakastaz aurkez-
tu zituen arte, eta Europan Louis Lumièrek Trena-
ren iritsiera famatua 3D areto batean aurkeztu zuen
arte. Orduan barneratu zen gizartean formatu hau.

Geroztik apenas izan zuen garrantzia eta pixka-
naka indarra galtzen joan zen, nahiz eta IMAX sis-
tema eta hainbat esperimentu eta formatu berri
sortu zituzten. Baina 2009. urtean James Cameron
zuzendariak Avatar estreinatu zuen. Filmaren balo-
razioa alde batera utziz, sistema hau eta ikusleen
arteko harreman hori estutzea lortu zuen pelikula
horrek. Zinema aretoez gain, etxeko telebista eta
3D moldea eskutik joan zitezen lortu zuen. Hainbat
eta hainbat fabrikatzaile, zoroak bezala, beraien
produktuetan sistema hau ezartzen hasi ziren. Pix-
kanaka gure egunerokoan hedatzen hasi zen, baina
modu oso okerrean. Txanpon ibiltari gisa imajina-
tzen zuten eta jendea zinema aretoetara bultzatzeko
aitzakia gisa. Korrika eta presaka sekulako film pila
pasa zuten 3D formatura, sarreren prezioa nabar-
men igota. “Hementxe daukagu negozioa!”, “Abe-
rastu egingo gara!”, pentsatzen zuten. Baina ez zio-
ten gauza oso garrantzitsu bati erreparatu: jendea
epe motzean engainatu dezakezula, baina luzera
konturatu egingo zirela lardaskeriaz.

Eta halaxe gertatu da. 2015. urtean, azukre kos-
korra kafean nola, pixkanaka desegiten ari da siste-
ma iruzurti hau. Hiltzen ari da. Hainbat konpainia-
ren ahotik, min-oihuak besterik ez dira entzuten,
sistema horri ez diotela sostengu gehiago emango
esanez. Ziur nago, honela jarraituz gero, urte gutxi

barru, guztiz desagertuko dela, edo lehenago pasa
zen bezala, bigarren plano batean geratuko dela.  Su
artifiziala besterik ez direlako, ikusgarriak baina
guztiz hutsak barrutik, desastre bat azken finean
–bizpahiru filmen salbuespenarekin, Gravity eta
Hugo, esaterako.

Deskalabru honez gain, bada jende askok ezagu-
tzen ez duen bitxikeria bat. Mundu guztiak ez duela
3Dn ikusteko gaitasunik. Zergatik? Era honetan
igortzean, bi irudi sortzen dira aldi berean, imajina
lentera bidaliz. Honek banatu egiten ditu, begi
bakoitzak bana ikus dezan. Momentu horretan,
fusio binokularra izeneko prozesua sortzen da bur-
muinean, irudiak batuz eta sentsatzio tridimentsio-
nala sortuz. Fusio binokular hori egiteko, zailtasu-
nak dituzten pertsonak dira hain zuzen, sistema hau
ikusteko gaitasunik ez dutenak. Irudiak ez direlako
modu egokian garunera iristen.

Amaitzeko eta kontrapuntu positiboago batekin
ondorioztatzeko, izango al da noizbait sistema hau
baliagarria? Jakina baietz! Gidoia idazterako garaian,
elementu zinematografiko moduan hartzen dute-
nean, hain zuzen ere. Hau da, plano mota, kolorea,
aktoreen lana edo musika ezinbestekoak diren beza-
la, 3Dri garrantzi bera ematen zaionean eta ez ikus-
kizun soil gisa erabiltzean. Imajina dezagun modu
honetan errodaturiko film bati, tridimentsionalta-
sun hori kentzen diogula. Momentu horretan, filma
ulertzeko edo istorioa jarraitzeko zailtasunak sor-
tzen badira, justu momentu horretan izango da
baliagarria sistema hau eta behin beti-
ko geratuko da gure artean. Orduan
esango dugu: 3D? Bai, eskerrik asko! n
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3D? Ez, eskerrik asko!


