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Introdución
A Asociación Senunpeso está centrada no eido audiovisual cun obxectivo triplo: a
formación, a promoción e a exhibición. Foi nesa liña na que continuamos traballando
no ano 2018, coa vontade de achegar as producións galegas a espazos e a públicos aos
que non chegan habitualmente e de facilitarlles o acceso ás diferentes disciplinas deste
ámbito e ás tecnoloxías máis recentes tanto a persoas afeccionadas como profesionais.
Queremos crear un espazo alternativo de formación, tamén desde un lugar no que non
hai centros de formación especializada, no ámbito rural, porque cremos que é preciso
democratizar o coñecemento e que o contexto actual, coas novas ferramentas de
información das que dispoñemos, facilita este camiño.
Entendemos o audiovisual como un traballo ou unha afección colaborativa, onde todas
as partes son importantes, e que, aproveitando e compartindo os coñecementos, a
creatividade e os materiais poden facerse grandes produtos audiovisuais sen
necesidade de contar con grandes orzamentos.
Partindo destas reflexións, unha vez máis procuramos ao longo do ano facer ciclos e
proxeccións audiovisuais, tratando de chegar a todo o concello e que as actividades
tivesen repercusión tamén fóra de Vedra. A principios de 2018, realizouse unha
proxección para o público máis cativo para que se entretivesen nas vacacións de
Nadal, e no verán desenvolvemos o ciclo de cine 4x4x4 ,coa intención de recuperar o
cinema ao aire libre en Vedra.
Por último, decidimos renovar a nosa principal actividade, o Laboratorio Audiovisual
de Vedra, cun novo formato fiel ao espírito orixinal, pero que permitise tamén saír das
aulas: o LAV.mov. Nel desenvolvéronse tres obradoiros para xente afeccionada e
profesional neste eido (un deles exclusivo para a veciñanza de Vedra) e un concurso
de realización de curtas express chamado A Fume de Carozo, aberto a todo o público
maior de idade.
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Proxección infantil de Nadal

No Nadal de 2017 a Asociación Senunpeso organizou unha proxección o mércores 3 de
xaneiro de 2018 ás 17:00 na Biblioteca Municipal de Vedra coa intención de entreter
ao público máis cativo con cinema de animación infantil galego e en lingua galega (algo
que cremos moi necesario).
O filme escollido foi Nocturna, unha
aventura máxica, de Víctor Maldonado e
Adrià García (2007), que conta a historia de
Tim, un neno que ve caer do ceo unha
estreliña e empeza a darse conta de que
pola noite pasan moitas cousas misteriosas
que el descoñecía.
Contouse coa colaboración do Concello de
Vedra, que achegou financiamento dentro
do convenio anual coa Asociación
Senunpeso; da Deputación da Coruña e da
A. C. Papaventos (Vedra), que cedeu o
equipo de son. A actividade foi un éxito e
contou coa asistencia dun total de 60
persoas.
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Ciclo de cine de verán 4x4x4
Introdución
No verán de 2018 a Asociación Senunpeso organizou o seu cuarto ciclo de verán
4x4x4. Seguindo a filosofía dos anos anteriores, proxectáronse catro películas galegas
en catro parroquias do concello de Vedra en catro venres dos meses de xullo e agosto
co obxectivo de recuperar o cine de verán en Vedra e achegar á veciñanza algúns dos
filmes galegos de máis éxito dos últimos anos.
Son proxeccións de cine ao aire libre que se realizan nun punto céntrico de cada
parroquia. A selección dos filmes busca resultar atractiva para todos os públicos, polo
que nos decantamos polo cine galego recente máis popular. Convidamos ao/á
director/a ou a alguén do equipo técnico ou artístico a que presente a produción, polo
que algunhas das proxeccións son acompañadas de presentación e coloquio posterior.
O ciclo contou coa colaboración do Concello de Vedra, da Deputación da Coruña, da A.
C. Papaventos (Vedra), da AA. VV. Unión e Progreso (San Xián de Sales), da Escola de
Música (Santa Cruz de Ribadulla) e da Asociación Cultural e de Festexos Fonte do
Apóstolo (San Pedro de Vilanova).
O Concello de Vedra achegou financiamento dentro do convenio anual coa Asociación
Senunpeso e a A. C. Papaventos cedeu o equipo de son, ademais de colaborar na
organización dunha das proxeccións. Coas outras tres asociacións, a fórmula que se
empregou foi a coorganización en cada parroquia, de xeito que se compartiron os
custos derivados da proxección (cada asociación pagou 50 € por proxección e a
Asociación Senunpeso o resto dos gastos) e tamén os deberes: a Asociación Senunpeso
encargouse da promoción, o deseño e os aspectos técnicos, e a asociación veciñal da
produción local, ademais de divulgar entre os veciños e veciñas da parroquia.
O programa de proxeccións foi o seguinte:
● Venres 6 de xullo. 22:30 h. San Xián de Sales. Campo da festa. O descoñecido.
● Venres 20 de xullo. 22:30 h. Vedra. Carballeira do Centro Sociocultural. Sicixia.
● Venres 3 de agosto. 22:30 h. Santa Cruz de Ribadulla. Estación de tren. María (e
os demais).
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● Martes 14 de agosto. 22:00 h. San Pedro de Vilanova. Campo da festa do
Santiaguiño. A noite que deixou de chover. (Esta proxección inicialmente ía ser o
venres 17, pero por problemas alleos á organización tivo que cambiarse para o
martes.)
A asistencia total superou as 170 persoas, cunha media de 40 persoas por proxección.
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O descoñecido en San Xián de Sales
Venres 6 de xullo. 22:30 h. San Xián de Sales. Campo da festa.
● 2015. Thriller.
● Dirección: Dani de la Torre.
● Sinopse: Carlos, un executivo bancario, comeza o día levando os fillos ao
colexio. Durante o camiño, recibe unha chamada anónima que lle revela que ten
unha bomba debaixo do asento e que dispón dunhas horas para reunir unha
gran cantidade de cartos se non quere voar polos aires.
O elenco é amplo e repleto de actores e actrices recoñecidos: Luis Tosar, Javier
Gutiérrez, Goya Toledo, Elvira Mínguez, Fernando Cayo, Paula del Río, Marco Sanz,
Luis Zahera, Ricardo de Barreiro, María Mera... Entre os seus premios destacan os
dous Goyas que gañou pola montaxe e o son e as doce estatuíñas dos Mestre Mateo.
En colaboración coa Asociación de Veciños Unión e Progreso de San Xián de Sales.
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Sicixia en Vedra
Venres 20 de xullo. 22:30 h. Vedra. Carballeira do Centro Sociocultural
● 2016. Drama.
● Dirección: Ignacio Vilar.
● Sinopse: Xiao, un enxeñeiro de son, percorre Galicia co fin de captar a esencia
da natureza e da sociedade na que vive. Nesta viaxe coñecerá a Olalla, unha
muller que traballa na colleita de algas na Costa da Morte e que lle espertará a
paixón pola vida e pola súa terra.
Protagonizada por Monti Castiñeiras, Marta Lado, Arantxa Villar, Melania Cruz, Artur
Trillo, Daniel Trillo e Tamara Canosa, entre os seus premios destacan o galardón ao
mellor filme estranxeiro no 50 WorldFest-Houston e o premio á mellor interpretación
feminina no Festival Cinespaña de Toulouse.
En colaboración coa Asociación Cultural Papaventos.
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María (e os demais) en Santa Cruz de Ribadulla
Venres 3 de agosto. 22:30 h. Santa Cruz de Ribadulla. Exterior da estación de tren
● 2016. Drama.
● Dirección: Nely Reguera.
● Sinopse: Desde que morreu a súa nai, María coidou do seu pai e dos seus
irmáns. Responsable e controladora, séntese orgullosa de ser o piar da familia.
Por iso, cando o seu pai anuncia que casa con Cachita, unha simpática
enfermeira, María sente que o seu mundo se desfai. Chegoulle o momento de
atreverse a vivir a súa propia vida.
Drama protagonizado por Bárbara Lennie, á que acompañan entre outros José Ángel
Egido, Pablo Derqui, Vito Sanz, Julián Villagrán, María Vázquez, Rocío León, Miguel de
Lira. Entre os seus galardóns destacan cinco premios Mestre Mateo e o premio Feroz á
mellor actriz.
En colaboración coa Escola de Música de Santa Cruz de Ribadulla.
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A noite que deixou de chover en San Pedro de Vilanova
Martes 14 de agosto. 22:00 h. San Pedro de Vilanova. Campo da festa do Santiaguiño.
● 2008. Drama.
● Dirección: Alfonso Zarauza.
● Sinopse: Spleen, un tipo pouco corrente, pasa as noites cos amigos na Taberna
dos Dramáticos. A noite que deixa de chover tras tres meses seguidos, coñece a
Rusa, unha moza que encarna as súas ilusións. Xuntos comezan unha viaxe
inesperada, tenra e surrealista a través da noite e do seu interior que
transformará as súas vidas.
Ópera prima do director Alfonso Zarauza, que dirixiu en 2008 este filme dramático
que conta con Luis Tosar e Nora Tschimer nos papeis protagonistas. O elenco
complétano actores e actrices da talla de Mercedes Sampietro, Chete Lera, Miguel de
Lira, Fede Celada, Cristina Solano e Camila Bossa. A proxección conta coa colaboración
da Asociación Cultural e de Festexos Fonte do Apóstolo.
Neste caso o director Alfonso Zarauza asistiu á proxección para facer unha
presentación da súa creación e un coloquio posterior co público.
En colaboración coa Asociación Cultural e de Festexos Fonte do Apóstolo.
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LAV.mov 2018:
Laboratorio Audiovisual de Vedra en Movemento
Introdución
O Laboratorio Audiovisual de Vedra son unhas xornadas de formación e mostra
audiovisual que a asociación leva organizando durante dez edicións no concello de
Vedra e polas que xa pasaron arredor de 1.600 persoas. Tras cumprir os dez anos, a
directiva da asociación considerou que era hora de que o LAV evolucionase e non se
acomodase no seu éxito, é dicir, o proxecto debía renovarse para asegurar a súa
continuidade e manter a motivación da organización.
Tras un longo proceso de reflexión, de debate e de propostas de ideas, naceu o
Laboratorio Audiovisual de Vedra en Movemento (LAV.mov), un formato co que a
organización busca un enfoque máis práctico para que as persoas participantes
produzan pezas audiovisuais e apliquen os coñecementos adquiridos nos obradoiros
destes anos. Polo tanto, este evento centrarase en dous eixos fundamentais: a
formación e a creación audiovisual (coa súa posterior proxección).
Ademais, a organización busca ter un maior impacto no seu contexto e que Vedra e
comarca teñan maior protagonismo no LAV, é dicir, que as persoas, as paisaxes, as
súas historias, os colectivos etc. sexan protagonistas das pezas audiovisuais que se
creen, que servirán de escaparate do proxecto e de Vedra e comarca.
O evento desenvolveuse en dúas fins de semana de outono: unha de formación e outra
cun concurso de creación audiovisual express chamado A Fume de Carozo.
Na fin de semana de formación, o 6 e 7 de outubro, houbo tres obradoiros
relacionados co audiovisual para persoas afeccionadas e profesionais: “Iniciación ás
curtametraxes” (exclusivo para a veciñanza de Vedra), “Realización de videoclips” e
“Enfocando a dirección”. Estes obradoiros, como nos anos anteriores, tiveron lugar de
forma simultánea para un máximo de 15 persoas por grupo, cunha duración de 14
horas repartidas entre o sábado e domingo e un custo de 60 € por participante (agás o
obradoiro para a veciñanza de Vedra, que tivo un custo de 20 € por participante).
Entre o venres 12 e o domingo 14 de outubro tivo lugar o concurso A Fume de Carozo,
aberto a todo o público interesado . Nel participaron 6 equipos (un total de 20
participantes) que contaron cun total de 50 horas para crear unha curtametraxe de
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xénero libre seguindo uns requisitos que a organización desvelou no propio inicio do
certame. O resultado proxectouse o domingo ás 17 h e a continuación un xurado fixo
entrega do premio de 1.000 €. Entre os equipos non gañadores sorteáronse 5 vales de
50 € en cursos de formación na Escola Unitaria.
O LAV.mov organizouse co apoio do Concello de Vedra e coa colaboración da Escola
Unitaria, da Deputación da Coruña, da Universidade de Santiago de Compostela, da A.
C. Papaventos, de Arturo Álvarez e de Discos da Máquina.
●

O Concello de Vedra achegou apoio económico dentro do convenio anual coa
Asociación Senunpeso, ademais de colaboración en aspectos loxísticos, como a
cesión de espazos públicos (Biblioteca Municipal e Centro Sociocultural) e
equipo técnico (como proxectores para as aulas) e en aspectos de difusión
(promoción a través do boletín e do e-mail e impresión dunha parte dos
carteis).

●

A Deputación da Coruña achegou apoio económico.

●

A Escola Unitaria colaborou con cinco vales de 50 € de desconto para cursos de
formación dentro da súa programación ata xuño de 2019.

●

A Universidade de Santiago de Compostela colaborou cedendo equipo de
gravación para o obradoiro co alumnado de Vedra.

●

A A. C. Papaventos cedeu o equipo de son e iluminación.

●

Arturo Álvarez colaborou coa creación dos trofeos.

●

Discos da Máquina colaborou cedendo as súas cancións para as curtametraxes.

A organización quedou moi satisfeita co resultado do LAV.mov: polo funcionamento
dos cursos, polo ambiente creado cos participantes, polo desenvolvemento do
concurso e, finalmente, pola calidade das curtas creadas en Vedra.
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Xornadas de formación
As xornadas de formación desenvolvéronse os días 6 e 7 de outubro no seguinte
horario:
● sábado 6 de 10 a 14h e de 15:30 a 19:30h
● domingo 7 de 10 a 14h e de 15:30 a 17:30h
Consistiron en tres cursos simultáneos de formación teórica e práctica de catorce
horas de duración dirixidos a persoas afeccionadas ou profesionais:
●

“Iniciación ás curtametraxes” (exclusivo para a veciñanza de Vedra),
impartido por Roi Guitián. Iniciación.

● “Realización de videoclips”, impartido por Mar Catarina e Rubén Domínguez.
Básico-intermedio.
● “Enfocando a dirección”, impartido por Jorge Coira. Intermedio.
En total asistiron aos obradoiros 27 persoas. Todas recibiron o diploma que acredita
que realizaron o curso con aproveitamento.
Asistencia aos cursos
“Iniciación ás curtametraxes” (veciñanza de Vedra)

8

“Realización de videoclips”

4

“Enfocando a dirección”

15

Debullamos a continuación a información detallada de cada obradoiro.
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“Iniciación ás curtametraxes”
Este obradoiro estaba dirixido a veciñanza de Vedra sen ningunha ou con moi pouca
experiencia no audiovisual, pero con curiosidade polo mundo das curtametraxes, os
documentais ou a imaxe en movemento en xeral. O profesor achegou as ferramentas e
as técnicas básicas á veciñanza de Vedra para poder crear unha curtametraxe:
explicou os diferentes pasos para crear un produto audiovisual, deu consellos para
gravar imaxe e son e ensinou como editar as historias que cree cadaquén.
O programa deste curso foi o seguinte:
● As historias contadas cunha cámara: da palabra á imaxe e os sons.
● Gravación e realización para principiantes.
● Son, música e recursos libres na rede.
● Edición de vídeo básica.
● Todo o anterior desde o móbil.
● Xogos, experimentos e prácticas varias.
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ROI GUITIÁN
Roi Guitián é un profesional da comunicación e da educación como ferramentas de
innovación social e construción de cidadanía que forma parte de Gingko xunto con
María Lobo. Hai máis de 10 anos que deseñan e dinamizan actividades dirixidas a
fomentar a creatividade, a participación activa e a lectura crítica das mensaxes
mediáticas. Traballan en obradoiros prácticos nos que aprenden a analizar a linguaxe
dos medios, a apropiarse das ferramentas e a construír narrativas propias desde a
base.
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“Realización de videoclips”
Este obradoiro de nivel era básico-intermedio estaba dirixido a persoas que desexasen
explorar diferentes camiños para pensar e producir videoclips e que estivesen
interesadas na música e no audiovisual, así como nas posibilidades que ofrece o seu
entrecruzamento.
O programa deste curso foi o seguinte:
● Acción 1: Cartografía rítmica
Toma de contacto e presentación do proceso creativo de PRENOM e análise de
referencias estéticas co fin de crear un espazo de participación e un diálogo
arredor dos materiais presentados.
Aspectos teóricos:
-Presentación dunha breve historia do videoclip.
● Acción 2: Mesa de montaxe
Creación de grupos de traballo para a elaboración dunha cápsula de videoclip
que se desenvolveu e gravou empregando os recursos técnicos que se
presentaron anteriormente. Na cuestión técnica fíxose fincapé en nocións
básicas da linguaxe audiovisual.
● Acción 3: Coda helicoidal
Presentación teórica dos recursos básicos de edición e posprodución que se
poden empregar na elaboración dun videoclip para, posteriormente, traballar
sobre as imaxes gravadas o día anterior e outros materiais que presentou o
alumnado (imaxes de arquivo, motion graphics...).
Visionado grupal e unha avaliación sobre o traballo realizado.
Presentación de posibles modos de difusión e promoción de videoclips
(festivais, redes sociais, presentacións alternativas...).
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MAR CATARINA
O seu primeiro achegamento á expresión artística foi a través da danza, xa que asistiu
a clases de ballet desde moi cativa ata os dezaoito anos, cando marchou a Compostela
a realizar os seus estudos de licenciatura en Comunicación Audiovisual na Facultade
de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela, da cal
estudou o último curso na Universitat Pompeu Fabra en Barcelona. En xullo de 2012
rematou o posgrao en Fotografía, Proxecto e Arte Contemporánea organizado polo IPA
en colaboración co Atelier de Lisboa, onde realizou obradoiros con Jem Southam ou
Daniel Blaufuks. En xullo de 2014 cursou o mestrado en Profesorado na especialidade
de Artes Plásticas e Visuais na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de
Santiago de Compostela e en 2017 finalizou o mestrado en Comunicación Audiovisual
de Servizo Público da UNED.
No ano 2010 crea, xunto a Rubén Domínguez, a produtora e editora PRENOM a través
da cal realizan deseños audiovisuais de diversa índole (curtametraxes, videoclips,
vídeos experimentais...) e en 2014 comezan a editar álbums para diferentes bandas
galegas como Chicharrón, Elvis Negro, Pantis ou Esposa. É autora de proxectos
fotográficos como Memoria (2010), Segunda pel (2011) e A Lagoa (2012); é
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realizadora de vídeos experimentais como Outra (2007) ou Punto, eixe, pegada
(2014), e tamén conta con diversos videoclips para bandas galegas coma Franc3s,
Ataque Escampe, Chicharrón ou Atrás Tigre. Formou parte de varios grupos como
Cudevaso, jijiji ou Chicharrón, e actualmente toca en Esposa.

RUBÉN DOMÍNGUEZ
Comeza desde moi novo a debuxar e pintar aínda que non é ata os quince anos cando
descubre os medios dixitais e as súas posibilidades. A partir de aí, e influenciado pola
súa paixón pola música, comeza a estreitar as relacións entre deseño, imaxe e son
encontrando o seu camiño nunha simbiose entre a colaxe punk e a arte pop. Mentres
estuda na Escola de Imaxe e Son da Coruña comeza a tocar na banda Telephones
Rouges, feito que vinculará moi estreitamente o seu traballo vindeiro co mundo da
música. Despois de entrar na Universidade de Vigo, comeza a desenvolver máis
profesionalmente a súa labor como deseñador e realizador audiovisual, firmando
traballos para bandas como Triángulo de Amor Bizarro, Novedades Carminha,
Unicornibot, Franc3s ou El Columpio Asesino e traballando para discográficas e
empresas como Mushroom Pillow, Limbo Starr, Mapatadre, Acuarela, Work On Sunday
Management ou o Canal Rías Baixas.
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“Enfocando a dirección”
Obradoiro de nivel intermedio dirixido a estudantes e persoas afeccionadas con
algunha experiencia no audiovisual e/ou cun forte interese na creación de pezas
audiovisuais.
No obradoiro, Jorge Coira centrouse nos aspectos principais que se deben considerar
ao lanzarse a contar unha historia a través de medios audiovisuais, co obxectivo de
preparar o alumnado para poder rodar materiais vivos e interesantes. Tanto a
preprodución (o guión, a planificación, os ensaios...) como, sobre todo, a rodaxe (o
traballo en equipo e cos distintos departamentos, a relación cos actores e coas
actrices, a posta en escena...) teñen que levar unha dirección coherente (ou non,
nalgúns casos) e por iso é importante darlle unha volta aos diferentes pasos.
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JORGE COIRA
Director, guionista e montador de cine e TV.
Como director é responsable de longametraxes como 18 comidas e El año de la
garrapata, series como Luci, Padre Casares, Pelotas, El comisario, As Leis de Celavella...,
ou curtas como O matachín ou Mofa e Befa: Gran Liquidación, entre outras.
Ademais de montar traballos propios, tamén se encargou de varias
curtametraxes, de documentais e das longametraxes El menor de los males, de Antonio
Hernández e El desconocido, de Dani de la Torre. Por este último filme gañou en 2016
o premio Goya á Mellor Montaxe.
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Concurso A Fume de Carozo
O venres 12 ás 11 h deu comezo o Concurso A Fume de Carozo, no que os 6 grupos
inscritos tiveron 50 horas para realizar unha curtametraxe de xénero libre (ficción,
documental, experimental...) que debían cumprir as bases do certame e, ademais, uns
requisitos que se desvelaron nese momento coa intención de evitar traballo xa feito
previamente.

Os requisitos anunciados nas bases foron os seguintes:
● A curtametraxe debía estar feita integramente por un equipo ou participante
individual con inscrición formalizada no devandito certame (10 €) e presente
na recepción de concursantes. Cada equipo só podía entregar unha peza.
● As pezas audiovisuais tiñan que ter un máximo de 5 minutos e ser realizadas na
súa totalidade nun máximo de 50 horas, desde as 12 h do venres 12 de outubro
de 2018 ata as 14 h do domingo 14 de outubro de 2018.
● Os equipos debían entregar as pezas audiovisuais nun pen drive en formato
.mp4 (H.264), cunha resolución mínima de 720p e bitrate de entre 10.000 e
15.000 kbits/s, e coa seguinte estrutura: cortinilla, título, peza audiovisual e
créditos finais.
● Os equipos ou participantes individuais debían ter os dereitos sobre calquera
música utilizada ou empregar música libre de dereitos (con licenza Creative
Commons).
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Os requisitos específicos desvelados no inicio do certame foron:
● Na curtametraxe debía saír unha localización exterior do concello de Vedra
con peso na trama. No inicio do certame asignóuselle de xeito aleatorio a cada
equipo unha das seguintes localizacións: o campo de fútbol de San Mamede de
Ribadulla, a capela dos Remedios, o miradoiro do Gundián, o velódromo
municipal, a carballeira do Souto de San Fins de Sales e unhas viñas.
● Na curtametraxe debía aparecer nalgún momento (verbalmente ou non) a
pregunta “e choverá mañá?”
● A lingua empregada de forma maioritaria na curtametraxe debía ser o galego.
Durante os tres días en que se desenvolveu o certame, a organización puxo á
disposición das persoas participantes diferentes recursos para axudar na creación das
curtametraxes e ao mesmo tempo fomentar o protagonismo de Vedra e comarca.
Todos os equipos recibiron un catálogo de intérpretes composto por veciñanza
que se ofreceu voluntaria para actuar nas pezas audiovisuais e un catálogo de
localizacións exteriores de Vedra, composto por unha selección de lugares variados
(desde edificios patrimoniais ou espazos naturais ata instalacións de servizos como
escolas, locais sociais ou instalacións deportivas).
Ademais, a organización ofreceu espazos para fomentar que os equipos quedasen no
propio concello a desenvolver a maior parte do traballo. Por un lado, os equipos
puideron contar con dous espazos para gravacións en interiores: o antigo xulgado en
Vedra e o local da estación de Santa Cruz de Ribadulla. Por outro lado, tamén tiveron á
súa disposición o salón pequeno do Centro Sociocultural de Vedra como espazo para
reunións e edición onde se dispuxeron mesas de traballo para os grupos con
alargadeiras e conexión wifi no seguinte horario:
● Venres 12/10/2018: de 12 h a 20 h.
● Sábado 13/10/2018: de 10 h a 20 h.
● Domingo 14/10/2018: de 9 h a 14 h.

Por último, pero non menos importante, cada día do concurso estiveron dispoñibles
no Centro Sociocultural de Vedra membros da organización para axudar en temas
loxísticos e persoas profesionais do audiovisual co fin de orientar e resolver dúbidas.
A mentorización foi un dos puntos innovadores que distinguiu este concurso doutros
certames de realización audiovisual galegos, e distribuíuse do seguinte xeito:
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● Venres 12/10/2018:
o Profesional: Pepe Coira
o Enfoque: planificación (idea, guión, preprodución...)
o Horario de atención: de 12 h a 14 h e de 16 h a 19 h

● Sábado 13/10/2018:
o Profesionais: Roi Guitián e María Lobo
o Enfoque: realización (rodaxe, produción...)
o Horario de atención: de 11 h a 14 h e de 16 h a 18 h
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● Domingo 14/10/2018:
o Profesionais: Mar Catarina e Rubén Domínguez
o Enfoque: edición (montaxe, posprodución...)
o Horario de atención: de 9 h a 14 h

Os seis equipos que participaron no concurso aproveitaron os recursos ofrecidos pola
organización e valoráronos moi positivamente nas enquisas realizadas ao final da
iniciativa.
O domingo 14 de outubro ás 17 h tivo lugar a gala do LAV.mov, cunha asistencia de
arredor de 90 persoas, na cal se proxectaron as seis pezas resultantes (das cales unha
no puido optar ao premio por non entregar dentro do prazo marcado nas bases) e se
fixo entrega dos premios. O xurado, formado pola actriz Mela Casal, o director Alfonso
Zarauza e o profesor Manuel García Torre, destacou o gran nivel das curtas, a pesar de
que os equipos só dispoñían de pouco máis de dous días (50 horas) para realizalas.
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Finalmente, dúas pezas audiovisuais radicalmente diferentes obtiveron ex aequo o
premio de 1.000 € do concurso e cadanseu galardón, deseñado polo artista Arturo
Álvarez. Unha foi o drama de ficción Siro, dirixido por Lucía Estévez; a outra, a peza
experimental Os Remedios, realizada por Sara Iglesias, Laura LaMontagne, Patricia
López, David Rodríguez e Ada Seoane. Entre as persoas non gañadoras, sorteáronse 5
vales de 50 € en cursos de formación na Escola Unitaria.

A continuación describimos en máis detalle as curtametraxes resultantes do Concurso
A Fume de Carozo.

As curtametraxes
SIRO, de Lucía Estévez
● Xénero: ficción/drama experimental
● Duración: 04:45
● Equipo técnico:
Lucía Estévez

Guión, dirección e realización.

● Equipo artístico:
Siro Álvarez López
Esmeralda López Castro
Silvia Calviño Pérez
Isabel Ares Betetos
Luis Neira Fernández

Siro
Esmeralda
Silvia
Isabel
Luis
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● Sinopse: Unha conversa despois dun enterro. Dúas irmás falan no campo de
fútbol de onde se coñeceran os seus pais. Siro, un neno de cinco anos, escoita e
imaxina.
● Localización exterior obrigatoria en Vedra: campo de fútbol de San Mamede.

OS REMEDIOS, de Sara Iglesias Vázquez
● Xénero: experimental
● Duración: 03:33
● Equipo técnico:
Sara Iglesias Vázquez
Laura LaMontagne
Patricia López Rodríguez
David Rodríguez López
Ada Seoane Alló

Dirección e cámara
Son
Cámara e montaxe
Son
Cámara e script

● Equipo artístico:
Laura LaMontagne
David Rodríguez López

Actriz
Voz en off

● Sinopse: Nós, que non somos donos de nada, nin sequera da nosa terra,
pedimos e rogamos a Deus, á Nai Natura e ás veces a nós mesmos ese milagre
que nos leva á salvación. Neste chamamento, o católico mestúrase co pagán en
torno á capela dos Remedios. A personaxe representa o espírito das xentes que,
desde os seus rezos e ritos, pregan pola bendición do caer da auga sobre as
súas casas/vidas/almas.
● Localización exterior obrigatoria en Vedra: capela dos Remedios.

OMNIUM, de 33 %
● Xénero: ficción
● Duración: 04:59
● Equipo técnico:
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Carlos Beiró Fernández
Illana Cossío Álvarez
Raúl Moril Míguez

Dirección e banda sonora orixinal
Produción, vestiario e atrezzo
Cámara e montaxe

● Equipo artístico:
Cristina Lago

Actriz

● Sinopse: Un fallo na mina de Touro provoca a evacuación da zona. Os que
quedaron atrás teñen a súa última oportunidade para saír de alí.
● Localización exterior obrigatoria en Vedra: velódromo municipal de Vedra.

AMMO GALIZA, de Vívoros
● Xénero: thriller
● Duración: 04:03
● Equipo técnico:
Vívoros
Patricia Torres
Jonatan Rodríguez
Gerardo Aragonés

Dirección e produción
Guión
Montaxe e fotografía
Música

● Equipo artístico:
Patricia Torres

Actriz e voz en off

● Sinopse: É a historia dunha xornaleira atípica, relatada en primeira persoa. Nun
mundo no que todo son cartos, traballar é o máis importante. Sexa cal sexa o
traballo, hai que facelo ben.
● Localización exterior obrigatoria en Vedra: unhas viñas.

RELEMBROS, de Luis Taboada
● Xénero: microdocumental
● Duración: 03:07
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● Equipo técnico:
Luis Taboada
Olalla Crespo Blanco

Realización
Produción

● Equipo artístico:
Manuel Romero Fernández

Entrevistado

● Sinopse: Pequeno achegamento á construción da ponte vella do Gundián da
man de Romero, veciño da Ponte Ulla, que traballou como encofrador no
levantamento do viaduto.
● Localización exterior obrigatoria en Vedra: miradoiro do Gundián.

CANDA MORTE, de Ángela Hernández, Brandán Cerviño e Pablo Hernández
● Xénero: comedia dramática
● Duración: 04:47
● Equipo técnico:
Brandán Cerviño Abeledo
Pablo Hernández García
Ángela Hernández González

Realización
Realización
Realización

● Equipo artístico:
Marisa Otero
Pablo Hernández García
Brandán Cerviño Abeledo

Gardiá
Can Cérbero
Policía

● Sinopse: Baseada en feitos da mitoloxía galega, a curtametraxe narra a historia
dunha gardiá e dun can Cérbero no val do Ulla. Ambos custodian a entrada ao
alén, no Pico Sacro. O can desaparece e a muller emprende a súa busca.
● Localización exterior obrigatoria en Vedra: carballeira do Souto.
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Memoria económica
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Asociación Senunpeso Producións
Vedra. Decembro de 2018

http://senunpeso.org
https://www.facebook.com/senunpeso
https://twitter.com/senunpeso_ac
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