A Fundación Carlos Casares, coa Vicerreitoría do Campus de Ourense, o Concello de
Celanova, a Deputación Provincial de Ourense, e coa colaboración do AGADIC, promove o XVI
Curso de Verán de Extensión Universitaria (CeMAC 2019) Novas fronteiras do audiovisual galego.
Talento, industria e internacionalización, unha nova achega na liña temática iniciada hai dezaseis anos co
curso Cine e literatura. Casares e o cine, e que veñen reunindo, no berce de Manuel Curros Enríquez, a
cualificados especialistas e profesionais do sector para disertar ao redor das súas diferentes
disciplinas.
Na oferta histórica do CeMAC, nunha andaina frutífera que iniciamos en 2004, e xa
consolidado como foro audiovisual de referencia en Galicia, pretendemos analizar a creación
audiovisual en todas as súas variantes, soportes e formatos, substanciada nunha obra ou nun
produto destinado a ser gozado e consumido polos receptores. Polo tanto, é obra colectiva,
profesional, nun sector das industrias culturais e creativas con máis pulo de Galicia, e cunha suma
de vontades ben coordinadas. Suma de vontades e suma de talentos.
O CeMAC 2019, desde a súa condición de curso universitario atento ao pulso conxuntural
audiovisual do país en particular, e mesmo da sociedade en xeral con relación a cultura das imaxes
e mesmo do seu consumo, afronta nesta edición un trazo singular que rematará por condicionar a
evolución do sector galego. Os premios Mestre Mateo, que concede a Academia Galega do
Audiovisual, confirmaron na pasada edición, que o ecosistema audiovisual galego vai camiño de
atopar o seu equilibrio industrial e creativo, o paso definitivo cara a súa normalización á marxe de
soportes e formatos, nos que xa cubrimos a totalidade do espectro da ficción e non-ficción, e
mesmo os derivados das novas tecnoloxías, cos videoxogos á fronte. Engadimos tamén unha
reflexión cualificada sobre as novas formas de consumo audiovisual, as plataformas de streaming,
movéndose entre a lícita oportunidade de negocio global e as fortes expectativas que representan
para a dinamización da industria, e ao tempo provocando a polémica entre quen no sector fan
diferenza entre formatos para cine e televisión, e mesmo o sector da exhibición convencional.
Ao abeiro deste curso desenvolverase, por décimo ano consecutivo, o Taller Audiovisual
“Celanova, plató de ficción”, baixo a dirección de Paulino Pérez Feijoo. Esta experiencia,
eminentemente práctica, está dirixida ao alumnado de Comunicación Audiovisual da Facultade de
Ciencias Sociais e da Comunicación e ten como obxectivo a produción dunha peza audiovisual
nun tempo determinado e cun orzamento pechado.

PROGRAMA
Este programa pode sufrir cambios nos relatores, na orde das sesións e incluso nalgunha as pezas anunciadas
debido a imponderables na axenda dos convidados, en todo caso sempre por motivos alleos á organización

MARTES, 9 DE XULLO _______________________________________________________
16.00 h. Acreditación e recollida de documentación
16.15 h. Saúdo e presentación dos directores do curso. Inauguración oficial.
Miguel Anxo Fernández. Doutor en Comunicación Audiovisual, crítico de cinema e televisión e
profesor asociado de Comunicación Audiovisual. Universidade de Vigo
Paulino Pérez Feijoo. Doutor en Comunicación Audiovisual e profesor de Comunicación
Audiovisual. Universidade de Vigo
16.30 h. TROTE, ORIXE E DIRECCIÓN DUNHA ÓPERA PRIMA
Proxección audiovisual: Trote. Ficción. (Xacio Baño. Galicia, 2018)
Xacio Baño. Director
19.00 h. Descanso
19.15 h. PRODUCIÓN DE TROTE
Sergio Frade. Produtor
Xacio Baño. Director
20.45 h. Fin da xornada

MÉRCORES, 10 DE XULLO ___________________________________________________
FICCIÓN CINEMATOGRÁFICA: FEEDBACK

09.30 h. FEEDBACK.
Proxección audiovisual: Feedback. Ficción. (Pedro C. Alonso. Galicia, 2019)
Pedro C. Alonso. Director
11:15 h. Descanso
11.30 h. DIRECCIÓN E PRODUCIÓN
Pedro C Alonso. Director
Borja Pena. Produtor
13.15 h. DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
Ángel Iguácel. Director de fotografía
14.30 h. Descanso para xantar
16.30 h. ARTE EN FEEDBACK
Juan Pedro de Gaspar. Deseñador de produción
Alexandra Fernández. Directora de arte e decoradora
17.45 h. Descanso
18.15 h. A MONTAXE DE FEEDBACK
Juan Galiñanes. Montaxe
19.30 h. A MÚSICA EN FEEDBACK
Sergio Moure. Músico
20.45 h. Fin da xornada

XOVES, 11 DE XULLO
FICCIÓN TELEVISIVA: HIERRO

09.30 h. HIERRO
Presentación e proxección audiovisual:
making of de Hierro
10.00 h. A ESCRITURA DE HIERRO
Pepe Coira. Guionista
Araceli Gonda. Guionista
11.15 h. Descanso
11.30 h. HIERRO
Proxección audiovisual: episodio 1 de

Hierro

12.30 h. FINANCIAMENTO E PRODUCIÓN DE HIERRO
Alfonso Blanco.
Olivier Bibas.
14.00 h. Descanso para xantar
16.00 h. O TRABALLO ACTORAL EN HIERRO
Jorge Coira. Director
Denís Gómez. Casting
Darío Grandinetti.
17.30 h. HIERRO
Proxección audiovisual: episodio 2 de

Hierro

18.20 h. Descanso
18.30 h. A RODAXE DE HIERRO
Jorge Coira.
Ana Míguez.
Jaime Fernández.
19.45 h. POSPRODUCIÓN, MÚSICA, SON E MONTAXE
Jorge Coira.
Diego S. Staub.
Elba Fernández.
20.30 h.Fin da xornada

VENRES, 12 DE XULLO
10.00 h. TALENTO EN CURTO.
Proxección audiovisual: O que precede á caída é branco.
(Aldara Pagán, USC., 2018)
Aldara Pagán.
Proxección audiovisual: X.I.A.N. (Daniel Pérez Alonso-IES AV
Vigo, 2018)
Daniel Pérez Alonso.
Noelia Sánchez Souto.
Proxección audiovisual: Zugzwang (Diego Markwalder Gato,
EISV-Marcote, Vigo 2018)
Diego Markwalder Gato.
Proxección audiovisual: A ningunha parte (Pedro Vilas, Fac.
CC. Sociais, UVigo, 2018)
Pedro Vilas.

11.45 h. Descanso
12.00 h. INDUSTRIA E INTERNACIONALIZACIÓN. MOVISTAR +
Domingo Corral. Director de ficción en Movistar +
13.30 h. Taller audiovisual. Celanova, plató de ficción
Presentación do making of da curtametraxe polo equipo realizador e o director do taller
Paulino Pérez. Doutor en Comunicación Audiovisual e profesor de Comunicación Audiovisual.
Universidade de Vigo
14.00 h. Acto oficial de clausura e entrega de diplomas
Despedida e sesión de fotocall
14.30 h. Fin do curso.

MATRÍCULA DO CURSO
Online no sitio web: https://culturxest.uvigo.es
PRAZO DE INSCRICIÓN
Dende o 15 de maio ata o 9 de xullo
DURACIÓN
30 horas
VALIDACIÓN
2 créditos de libre configuración ou 1 crédito ECTS
NÚMERO DE PRAZAS
60
COTA DE INSCRICIÓN
Persoas que pertenzan á comunidade universitaria da Universidade de Vigo: 32,50 €
Amigos da Fundación Carlos Casares e cidadáns censados no Concello de Celanova: 32,50 €
Resto de solicitantes: 50 €
DESPRAZAMENTO GRATUÍTO
Ponse a disposición das persoas interesadas un transporte que percorrerá os campus de Vigo,
Pontevedra e Ourense, con parada final en Celanova o día 9 de xullo, e un transporte similar
de regreso o día 12 de xullo. Reservas: fundacioncarloscasares@gmail.com (986.171.941)
ALOXAMENTO GRATUÍTO
O Concello de Celanova ofrece aloxamento gratuíto aos matriculados no Albergue Municipal. da noite do 9
á noite do 11 de xullo. Reservas e info: fundacioncarloscasares@gmail.com (986.171.941).
Prazas limitadas e reserva baixo estrita orde de recepción da información.

