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CICLO
Uncurso
daUniversidade
deVigoindaga
na"efervescencia"
do"novo
cine
galego"
a través
dedirectores
como
Alberte
Pagán,
Óliver! axeouSusana
Rei

Francotradores da imaxe
Nadesnossetenta,
fo~~íro.se fóPa de
Ga|icia e comparten
a
|ibePfladecreativae a
modernidade
tílmica
Vanesa
OflveJra
¯ Santiago
Peque Varela, Óliver Laxe, Pablo
Millán, Alberte Pagán,RemiroLedo, SusanaRei... Sonsó algúnsdos
nomes do "novo einema galego"
segundo o ven José ManuelSande, Martín Pawleye XurxoGonzález, que dirixen un curso que indaga na "efervescencia"destes creadores nadosa finais dos setenta e
formados,a maioría, fóra de Gelicia. Ocurso, que se celebra até o 3
de decembrona Casa das Campás,
do Campnsde Pontevedra da Universidade de Vigo, indúe proxeecións e coloquios nos que se analiza a importancia, entre outros,
da partida de exudas da desaparecida AxeneiaAudiovisualGalega (AAG)no desenvolvementodos
filmes destes novoscreadores.
Ao ver de Sande, programador do CGAI,es eoñecidas como
exudas de "promocióndo talento"
concedidas pola AAGen 2008 foron "fundamentais"para que esta
xeración de cineastas puideranlevar adiante os seus proxectos. Na
súa opinión, a imaxetan deostada
e crítieada da Axencia-creada e
xestionada polas forzas nacionalistas do bipartito-"nonse corresponde coa realidade". Este organismo"funcionoude xeito estable
de’Nadistancia’ deV~ctorHugoSeoane,
arriba, e ’EjerciciosCapitales’dodúoWeareqq
e permitiu poñer en contacto es Fotogramas
exudas co eido profesional". Por
iso, Sandedefendea idea de que a [[[OPR~I¢~MA
II;llllillllllll[]ll!llllJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIUIl!llllll
explica Sande. Os novos cineasactual Administración"siga investas galegos eonverxen tamén, ao
rtindo" neste tipo de subvencións.
seu ver, na súa"liberdadecreativa
e nos hOyOSmétodosde traballo
"Este tipo de cine demostrouque
é rendible, ao seu paso por festie produceión, eliminando proceveis e outro tipo de foros, polo
sos comoa rodaxe ou mesturanpouco custo que implica e a gran
0 curso arrincou ovenrespa- Cellu&rmoviede XurxoChirro
do xéneros". De feito, en moitos
creatividadedos seus creadores",
sado,dia 15 coaproxección
de e Varonode Lata BaceJo.
dos seus filmes a liña narrativa
asegura.
2977dePequeVarelae París #
Cinefiliaé o titulo dasoutras
desaparecefronte a outras proposO punto referencial "destas
de Óliver Laxe.0 vindeiroven- dúasproxeccións
queterán lutas como"diarios,ensaios ou autoexudas ao talento" é "a longa de
res, dia 22, baixoo epigrafeTe gar o día 15 de novembro,
da
biografías".
rritorios, asistirán ás proxec- mande ÁngelSantosque preÓliver Laxe, ’Todosvós sodes caO carácter alternativo das súas
pitáns’, que foi premiadaen Cancións Vicente Vázquez
e Usue sentará SamyJuon
e 0 caza
cintas implica tamén a busca de
nes", apunta Sande. Cineastas que
Arrieta, coñecidoscomoo dúo dor. A antepenúltima
sesióndo
"circuitos paralelosde exhibición",
rompencoas "liñas tradicionais de
Weareqq,que presentarános curso celebraraseo 26 de nona maioríados casos, alleos á inprodución no caso galego como
seusúltimostraballos,rnoi cer- vembro.Adicadoás relacións
dustria cinematográficacontrolaco cine narrativo", e se achegana
canosá experirnentación.
entrecine e videodixital, Anda, por outra parte, por grandes
formatos documentaise á estética
0 vindeiro dia 29, o ciclo tón Caeirolevará a Pontevedra produtoras nortamericañas.
experimental, dando lugar a unha
continúacoa presenzade Ma- a súaMerenda
de nejros e AIPrecisamentepor terse formagrande heteroxeneidadee pluralinolo González,
o ex presidente berte Pagán,Póde estre&s.
do moitos deles fóra de Galicia
da AxenciaAudiovisualGalega.
Finalmente,o 3 de decerndadede Pr0Postasfílmicas.
iso permítelles, ao ver de Sande,
ter unha mejor "sintonía coa moAdemais,
exhibiranseos filmes bro, o cursorematarácuncon
"Rompencoa idea
Fotumde PabloMillán e Cousas cerrode CarlosAiberLoAlonso
dernidade film/ca". Unhavisión
tradicional de ficción"
de Kulechov
de Susana
Rei.
e Rogerde Flor, quepresentaque se traslada aos seus filmes
"Superan a febleza que supón a
Baixo o epigrafe Nodes- rán a Iongametraxedocumen
por medio da experimentación
falta de mediosgrazas ás posibieubertoproxectaranseo 5 de tal Noturalidade
silvestre, un
que, segundo o programador do
lidades que ofrecen as hoyas tecnovembroos últimos titu}os
ha homenaxe
aos rnúsicos de
CGA1,"se explora máis que nunnoloxías, que abaratancustos. Son
de Victor HugoSeoane,
El vai- vocación.
ca". "Moitosdeles traballan sobre
creadores cunhaamplacultura civéne Nodistoncia.0 dia 12de
SusoNováscoordinao curos seus propios procesos, recorren
nematográfica, que rompen coa
novembro,
a Reciclaxevirá da so, no quetodasas proxeccións a unha moreade medios e recuridea tradicional de ficción, case
mande RamiroLedoe do seu irán acompañadas
Laméndun
sos narrativos, algo que os achega
comofrancotiradores da imaxe",
Procesode Artaud xunto con coloquio.
máis á vangarda", asegura. ¯

Heteroxeneidade
entreos
consolidados
e osemerxentes

