
Estela, de Ariadna Cordal (2017), é unha curtametraxe 
animada, realizada en stop-motion e de xénero fantástico, 
que trata sobre una moza que se atopa cunha estrela e 
sobre os acontecementos que este suceso desencadea 
ao seu redor. Esta é a primeira animación desta directora 
cambadesa, coa cal gañou un accésit, na modalidade de 
Animación, do XV Premio de Creación Audiovisual da 
Universidade de Vigo (2017).

NOVAS CURTAMETRAXES GALEGAS  

A OUTRA MIRADA
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LaMontagne / Patricia López / David 
Rodríguez, Galiza, 2018, 3’, VO)
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Muller personaxe, de Lucía Estévez (2018), é un video-
ensaio no que experimenta arredor da idea do rostro 
feminino en producións audiovisuais galegas. A partir 
dunha entrevista a Cristina González (nai da realizadora), 
procúrase traballar sobre unha personaxe feminina para 
explorar ata que punto ela está influenciada polo que ve 
e o que escoita. Cristina non é actriz, nin o planeou nun-
ca. É por este motivo polo que a súa mirada ten un cariz 
tan interesante nesta proposta. Curtametraxes galegas. 

O que precede a caída é branco, de Aldara Pagán (2018), 
é un irredutible alento de tolemia intermitente arredor do 
seu maxín, aínda morno, descubrindo unha sensación 
insoportábel de abandono idealizado. 

The Widow, de Noelia M. Muiño (2018), é unha curtame-
traxe no que Virginia, a protagonista, é unha muller que 
chega do funeral do seu marido, e recibe a visita do seu 
veciño. El ofrécelle axuda para quitar a cabeza de xabaril 
que adorna o salón. Con todo, ambos saben que el ten 
outro motivo para estar alí.

A Typical Morning, de Arancha A. Brandón (2018). Esta 
produción xira arredor do achado de dous animais no 
río, emerxendo así lendas e recordos sobre a infancia no 
rural galego dos anos 60. Unha viaxe surrealista entre 
entre o pasado e o presente a través das vivencias da 
nai da directora.

Metralla, de Noemi Parga (2017), é un documental impre-
sionista que, ao igual que a obra de Jacques Perconte, 
comeza a partir dun erro informático. Noemi di: «A partir 
de fallos de importación dunha cinta de Mini DV, realizo 
unha montaxe experimental a corte sucio e intrusivo ba-
seado no azar e o control, do cal sírvome para representar 
as dúbidas e colapsos sentimentais de Olalla, momentos 
antes do noso punto e aparte persoal».

16-11-2016/13-5-2017, de Marta Valverde (2017). As dúas 
datas definen o período cuberto por este video-diario, 
unha nota autobiográfica traída ao audiovisual. Unha na-
rración en vivo, desenvolvida como calquera outra histo-
ria contada. A colcha da cama da túa avoa, as albóndegas 
da túa nai, charlas na terraza do teu piso de estudantes, 
ou a persoa coa que compartes a cama ás veces.

Os Remedios, de Sara Iglesias, Ada Seoane, Laura Lamon-
tagne, Patricia López e David Rodríguez (2018). Nós, que 
non somos donos de nada, nin sequera da nosa terra, 
pedimos e rogámoslle a Deus, á Nai Natura, e ás veces a 
nós mesos ese milagres que nos levan á salvación. Neste 
chamamento, o católico mestúrase co pagán en torno á 
Capela dos Remedios. A personaxe representa o espírito 
das xentes que, dende os seus rezos e ritos, pregan pola 
bendición do caer da auga sobre as súas casas, caras, 
vidas, e almas.
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ASOCIACIÓN
O Cineclube tenta ser  

unha asociación autoxestionada.  
Para iso, propoñemos unha aportación 

económica persoal de 5€/mes  
(3€ para estudantes e parados/as)

cineclubedecompostela.wordpress.com 
facebook.com/cineclubedecompostela
 @ cineclubedecompostela@gmail.com 

PROXECCIÓNS
Todos os mércores ás 21:30 na  

Gentalha do Pichel (Santa Clara, 21.  
Santiago de Compostela) 

Entrada de balde | Bono-axuda: 1€

CINECLUBE  
DE 

COMPOSTELA

MAR 
2019
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 EN COLABORACIÓN CON A 
OUTRA MIRADA

Mércores 6 de marzo
Enigmas da esfinxe

(Riddles of the Sphinx, 
Laura Mulvey / Peter Wollen, 

Reino Unido, 1977, 92′, VOSG) 

Xoves 7 de marzo
Golden Eighties

(Golden Eighties, Chantal Akerman, 
Francia / Bélxica / Suíza, 1986, 96′, VOSG) 

Mércores 13 de marzo
Fillas do po

(Daughters of the Dust, Julie Dash, 
EUA, 1991, 112′, VOSG)

Venres 15 de marzo ás 18:00 no Pichel
Seminario con Bárbara Santos ao redor 

da obra de Agnès Varda: 
Unha vida en imaxes. 

Mércores 20 de marzo 
Estela

(Ariadna Cordal, Galiza, 2017, 3′, VO)
Muller personaxe

(Lucía Estévez, Galiza, 2018, 9′, VO)
O que precede á caída en branco

(Aldara Pagán, Galiza, 2018, 8’, VO)
The Widow

(Noelia M. Muiño, Galiza, 2018, 8’, VO)
A Typical Morning

(Arancha A. Brandón, Galiza, 2018, 7′, VO)
Metralla

(Noemi Parga, Galiza, 2017, 11′, VO)
16-11-2016/13-5-2017

(Marta Valverde, Galiza, 2017, 17′, VO)
Os Remedios

(Sara Iglesias / Ada Seoane / Laura 
LaMontagne / Patricia López / David 

Rodríguez, Galiza, 2018, 3’, VO)

Do luns 25 ao domingo 31 de marzo 
Mostra Internacional 

de Cinema Etnográfico


