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 XVIII Curso de Verán de Extensión Universitaria (CeMAC 2022)
Cinema no bisturí. Deconstruíndo o audiovisual galego actual, unha nova achega na liña temática
iniciada hai dezaoito anos co curso Cine e literatura. Casares e o cine (2004), 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, 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 2022, 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. Nese contexto, haberá atención
particular ao feito, singular, sen dúbida, de coincidir en Ourense a rodaxe de varias
longametraxes ao longo do presente ano, en particular polo decidido apoio ao sector da
Deputación de Ourense. Ao tempo, poremos en valor o papel das Academias
audiovisuais como correas transmisoras de desenvolvemento do sector á par que
potenciadoras da creatividade en imaxes.
O CeMAC2022 tamén analizará outros formatos, así como o proceso de
consolidación do ecosistema audiovisual, do seu equilibrio industrial e creativo, e os pasos
que se están a tomar para a súa normalización no país á marxe de soportes e formatos.
Participarán profesionais en diversos aspectos creativos (dirección, guión, produción,
fotografía, música,…) e vinculados ás industrias culturais, co fin de analizar a situación do
sector e as novas posibilidades transversais de actuación.
Igualmente desenvolverase, por undécimo ano consecutivo, o Taller Audiovisual
“Celanova, plató de ficción”, dirixido por 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.

Matrícula do curso
Online no sitio web: https://campusactivo.uvigo.gal/
Prazo de inscrición
Dende o 12 de maio ata o 27 de xuño
Duración
30 horas
Validación
2 créditos de libre configuración ou 1 crédito ECTS
Número de prazas
50
Cota de inscrición
Persoas que pertenzan á comunidade universitaria da UVigo: 19,50 €
Amigos da Fundación Carlos Casares e cidadáns censados no Concello de Celanova: 24 €
Resto de solicitantes: 30 €
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 28 de xuño, e un
transporte similar de regreso o día 1 de xullo. Reservas:
fundacioncarloscasares@gmail.com
Aloxamento gratuíto
O Concello de Celanova ofrece aloxamento gratuíto aos matriculados no Albergue
Municipal. Os interesados deberán contactar co albergue (988.432.201) e reservar praza
(da noite do 28 á noite do 30 de xuño).
No momento da primeira ocupación do cuarto deberase acreditar documentalmente a
matrícula no curso.

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, 28 de xuño
A CANTEIRA DA UVIGO. PRODUCIÓN AUDIOVISUAL EN 2021
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. Versos Post-Mortem. Curtametraxe (2021)
Nico Narwal. Director
17.00 h. Dúas cores. Curtametraxe (2021)
Cris Yáñez. Directora. Finalista no festival de Cine de Cans 2022
17:30 h. Paco. Curtametraxe (2021)
Bruno Castiglia. Director.
18.00 h. Descanso
18:30 h. O niño do paxaro. Curtametraxe (2021). [Obra en proceso]
Lucía Estévez. Directora. Finalista no festival de Cine de Cans 2022. Shorts from Galicia
19:00 h. 30´ 70 60 120´. Curtametraxe (2021)
Marta Valverde. Directora. Shorts from Galicia
19:30 h. O que queda de nós. Curtametraxe (2021)
Miguel Abad. Director.
20.00h. Coloquio cos directores e directoras
20.45h. Fin da xornada
22.30h. CINE NA PRAZA MAIOR. Live is life (Dani de la Torre. Ficción, España, 2021)

Mércores, 29 de xuño
FICCIÓN CINEMATOGRÁFICA: CÓDIGO EMPERADOR
(LONGAMETRAXE)
09.30 h. Código emperador.
[Proxección audiovisual: Código Emperador. Ficción, España, ano 2022]
Jorge Coira. Director
11.30 h. Descanso
12.00 h. Código emperador. A dirección
Jorge Coira. Director
13.00 h. Código emperador. A produción
María Liaño. Produtora
14.00 h. Descanso para xantar
16.00 h. Código emperador. O deseño e a postprodución de son
Diego Staub. Son

Xoves, 30 de xuño
RODADO EN OURENSE 2022. LONGAMETRAXES
09.30 h. O Home e o can (2022). Dirección e guión
Ángel de la Cruz. Director e guionista
11.00 h. Descanso
11.30 h. La manzana de oro (2022). Produción
Xosé Zapata. Coprodutor
13.00 h. Mesa de diálogo entre os relatores e o alumnado do curso
14.00 h. Descanso para xantar
16.30 h. O corpo aberto (2022). Produción.
Gaspar Broullón. Produtor
18.00 h. Descanso
18:30 h. Honeymoon (2022). Dirección, produción e guión
Enrique Otero. Coprodutor, director e guionista (Pulsa Control Z)
20.00 h. Fin da xornada

17.00 h. Descanso

22.30 h. CONCERTO. Lembranza solpor. Praza das Pitas.

17.30 h. Código emperador. O VFX
Pablo Lamosa. VFX

Venres, 1 de xullo

18.30 h. Código emperador. A música
Xavi Font. Compositor
Elba Fernández. Compositora
19.30 h. Código emperador. Maquillaxe e vestiario
María Porto. Vestiario
Susana Veira. Maquillaxe e perruquería
Beatriz Antelo. Maquillaxe e perruquería
20.30 h. Fin da xornada
22.30 h. CONCERTO. Dèja Blues. Rúa da Botica.

10.00 h. Asunción, “Celanova: Plató de Ficción”, OBRADOIRO AUDIOVISUAL
[Proxección audiovisual: Asunción. Ficción, España, ano 2021].
Andrea Varela. Directora da curta
Paulino Pérez. Director do obradoiro
10.30 h. A distribución de curtametraxes
Xacio Baño. Director de curtas e da longametraxe “Trote”
11.45 h. Descanso
12.00 h. Conferencia de clausura: A Academia Galega do Audiovisual e a Academia de las
Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.
Álvaro Pérez Becerra. Presidente da Academia Galega do Audiovisual
Rafael Portela. Vicepresidente da Academia del Cine
13.30 h. Acto oficial de clausura e entrega de diplomas. Despedida e sesión de fotocall

