
LUNS, 25 DE ABRIL
PRIMEIRA SESIÓN
19:00 h
Margarita Ledo Andión (2007): 
Cienfuegos, 1913, 15 min. 
Cinema de correspondencia
 
Peque Varela (2010): 
Gato encerrado, 12 min. 
Animación

Diana Gonçalves (2009): 
Mulleres da Raia, 42 min. 
Documental

Adriana Páramo (2010): 
Illa Pedra, 18 min. 
Ficción

MARTES, 26 DE ABRIL
SEGUNDA SESIÓN
19:00 h
Sonia Méndez (2010): 
As damas negras, 20 min. 
Ficción

Olaia Sendón (2007):
Os fabulosos irmáns da luz, 17 min. 
Videocreación

María Reimóndez (2006): 
A semente, 20 min.
Documental

MÉRCORES, 27 DE ABRIL
TERCEIRA SESIÓN
19:00 h
María Yáñez e Mónica Ares (2007): 
Linguas Cruzadas, 50 min. 
Documental

Susana Rei (2006): 
Cousas de Kulechov, 21 min. 
Documental

Silvia Roca e Nuria López (2005): 
O Mito de Venus, 15 min. 
Documental
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 LINGUAS 
CRUZADAS

SinopSe
En que idioma fala a mocidade e por 
que? Perduran os estereotipos? Exis-
te conflito por culpa da lingua? Que 
lle falta ao galego para estar nor-
malizado? Este documental afonda 
na cuestión sociolingüística a través 
da xente nova, da primeira xeración 
da historia que tivo o galego como 
lingua oficial, co convencemento de 
que as experiencias e opinións desta 
xeración son clave para entendermos 
o estado actual da lingua e os retos 
para o futuro.

Ficha artíStica
Dirección e guión: Monica Ares e 
María Yáñez

Ficha técnica
Tipo: Documental | Xénero: Cultural  
Produtora: Pulsa ControlZ e Televi-
sión de Galicia (TVG) | Duración:  50’ 
Ano: 2007 | Idioma V.O.: Galego

 COUSAS DO 
KULECHOV

SinopSe 
Cousas do kulechov é unha curtame-
traxe experimental na que, baixo a 
inspiradora luz de L. V. Kulechov,
tentamos pór a proba a elasticidade da 
MONTAXE para chegar a unha reflexión 
a redor  da fraxilidade e a  veracidade 
do que vemos e escoitamos. Nun 
percorrido pola paisaxe, os costumes e 
a actualidade galega, presentamos un 
suposto conflito bélico onde un exército 
invasor ataca as costas galegas.
A montaxe cinematográfica revé-
lanos así, a trampa da mais cruel 
e inxustificada das montaxes: a 
GUERRA.

Ficha artíStica 
Dirección e guión: Susana Rey 
 
Ficha técnica
Tipo: Curtametraxe | Xénero: 
Experimental | Producción propia | 
Duración: 21 ’ |Ano: 2006 | Idioma 
V.O.: Galego

 O MITO 
DE VENUS

SinopSe
Tres donas afectadas de cancro de 
mama narran a súa experiencia con 
esta doenza e entretecen un diálogo 
sobre a imaxe social da enfermidade.

Ficha artíStica
Dirección e guión: Cristina Castro, 
Carmen Costa, Nuria López, Jacobo 
Rey e Silvia Roca

Ficha técnica
Tipo: Documental | Xénero: Social |
Produtora: USC | Duración: 15’| 
Ano: 2004 | Idioma V.O.: Galego e 
castelán

 COLOQUIO

 CIENFUEGOS, 1913

SinopSe 
Cinema de correspondencia a partir 
da viaxe exterior cara aos lugares 
onde naceu a nai da cineasta galega 
Margarita Ledo Andión, que realiza 
a cubana Belkis Vega; e viaxe interior 
cara aos rastros cubanos na casa fami-
liar, realizada pola propia Margarita.
Filme construído para o proxecto au-
diovisual ‘Ópticas Cruzadas’ no marco 
da Feira do Libro da Habana, 2008

Ficha artíStica
Dirección e guión: Margarita Ledo 
Andión e Belkis Vega

Ficha técnica
Tipo: Documental | Xénero: Cinema 
de correspondencia | Produción pro-
pia | Duración: 15’ | Ano: 2008 |
Idioma V.O.: Galego/Español

 GATO ENCERRADO

SinopSe
Cantas vidas ten un gato? Todo depende 
do lugar no mundo do que veñas. Acom-
páñenos na viaxe do gato cuántico que 
non sabe se está vivo ou morto.

Ficha artíStica
Dirección, guión e animación: Peque 
Varela 

Ficha técnica
Tipo:  Animación | Xénero: Social
Produción propia |Duración: 12’ |
Ano: 2010

 MULLERES DA RAIA

SinopSe 
Unha viaxe ás fronteiras do norte de Por-
tugal e Galicia transpórtanos ao noso 
pasado máis recente. O contrabando 
local e a emigración clandestina eran 
prácticas habituais nestas terras, apro-
veitando a proximidade do país veciño. 

A Raia, como é coñecida a fronteira, 
garda unha historia de loita diaria pola 
supervivencia e as súas mulleres son 
testemuñas e protagonistas.

Ficha artíStica
Dirección e guión: Diana Gonçalves 
 
Ficha técnica
Tipo: Documental | Xénero: Social |
Produción propia | Duración: 42’|
Ano: 2009 | Idioma V.O.: Galego, 
portugués

 ILLA PEDRA

SinopSe 
Cando Antía marcha da súa cidade, 
Iria, a súa mellor amiga, séntese trai-
zoada. Anos máis tarde, volta de visita 
e as dúas atópanse iguais pero diferen-
tes. Antía non consegue entender a 
súa morriña e Iria aínda non sabe como 
perdoala. Unha tarde calquera, as dúas 
levan os seus sentimentos ao límite.

Ficha artíStica 
Dirección e guión: Adriana Páramo Pérez

Ficha técnica
Tipo: Curtametraxe |Xénero: Ficción |
Produción propia | Duración: 18’ | 
Ano: 2010 | Idioma V.O.: Galego

 COLOQUIO

 AS DAMAS NEGRAS

SinopSe 
Un vagabundo aparece morto nas 
inmediacións dun teatro onde catro 
novas actrices están a ensaiar unha obra 
sobre un asasinato. Dous inspectores de 
policía moi peculiares irrompen no en-
saio para facerlles algunhas preguntas…
Alguén mente?
Ou mellor
Alguén di a verdade?

Ficha artíStica 
Dirección e guión: Sonia Méndez 

Ficha técnica
Tipo: Ficción | Xénero: Comedia | Co-
produción: Oroboro Films | Duración:  
20’ | Ano: 2010 | Idioma V.O.: Galego

 OS FABULOSOS 
IRMÁNS DA LUZ 

SinopSe 
Pregúntome se gardarán os espazos 
memoria do que foron.
O pano báixase, as luces apáganse.
A derradeira sesión.
Ruínas, ruínas... Plástica mestura de 
espazo e memoria.
Unha voz triunfal e case circense 
rompe o silencio:
Sras. e Srs. benvidos ao espectacular 
fenómeno do cinematógrafo...

Ficha artíStica
Dirección e guión: Olaia Sendón 

Ficha técnica
Tipo: Videocreación | Xénero: Histórico 
| Produción propia|Duración:  17’ | 
Ano: 2007 | Idioma V.O.: Galego

  A SEMENTE

SinopSe 
O microcrédito como forma de 
loita contra a pobreza. Este traballo 
documental da ONG Implicadas/os 
no Desenvolvemento está artellado 
en dúas partes centradas na India e 
en Etiopía.

Ficha artíStica 
Dirección e guión: María Reimóndez

Ficha técnica
Tipo: Documental | Xénero: Social 
Produción propia |Duración: 20’|
Ano: 2006 | Idioma V.O.: Galego

 COLOQUIO
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Consello da Cultura Galega
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Organiza Colabora

A produción audiovisual en Galicia experimentou nos últimos anos un importante incremento cualitativo e cuantitativo. 
Non son poucas as mulleres que están a intervir traballando nos diferentes eidos deste ámbito creativo (cámaras, guionis-
tas, realizadoras, montadoras etc.). Porén, nas mostras de documental e cinema galegos, séguese a observar un, cando 
menos curioso, silenciamento das propostas de novas directoras. Son estas cuestións as que configuran o obxectivo 
fundamental do ciclo Creadoras galegas de imaxe. Trátase de dar a coñecer e difundir propostas e obras de mulleres e 
contribuír, así, a paliar a desinformación e invisibilidade existente.

O ciclo, coordinado por Margarita Ledo Andión e Encarna Otero Cepeda, e organizado pola Comisión de Igualdade 
do Consello da Cultura Galega en colaboración coa Deputación de Lugo, focaliza a súa atención na produción de 
creadoras galegas que traballan nos xéneros cinematográficos de ficción, documental e animación (curta e longame-
traxe), dando corpo a unha mostra significativa da creación máis actual. 

Datas de realización: 
 25, 26 e 27 de abril de 2011 

Lugar de realización:
Sede da Deputación de Lugo
Rúa San Marcos N.° 8 – 27001 Lugo

horario das sesións: 
19:00 h – 21:30 h

AO FINALIZAR A EXHIBICIÓN DAS PEZAS AUDIOVISUAIS HABERÁ UNHA 
MESA DE DEBATE QUE CONTARÁ COA PARTICIPACIÓN DAS CREADORAS.

A asistencia aos pases é libre e gratuíta.

PRIMEIRA 
SESIÓN
luns 25 abril
19: 00 h

SEGUNDA
SESIÓN
martes 26 abril
19:00 h

TERCEIRA
SESIÓN
mércores 27 abril
19:00 h

ciclo de proxeccións

VICEPRESIDENCIA TERCEIRA




