Onde nacen
as pequenas
grandes
historias.
Reivindicamos
a nosa hostalaría!

A

entidade fundada en 2004 (inscrita no Rexistro de
Asociacións da Xunta de Galiza co número 24256-1ª e o
Código de Identificación Fiscal G15965890, e que ten
como enderezo electrónico
voxpopuliasociacion@gmail.com e domicilio: Meixigo
45 A, 15660, Cambre, A Coruña), organiza o
Festival de Curtametraxes en Línguas Minorizadas

co apoio, a colaboración e a axuda económica da
Área de Cultura da
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IMPORTANTE
En atención ás directrices, medidas e recomendacións
formuladas polas administracións públicas e autoridades
sanitarias en relación coa pandemia provocada polo virus
Covid19, para asistires a calquera das sesións físicas de
Filmesturas 2021 , que se desenvolveran entre o 29 e o 31 de
decembro de 2021 é imprescindíbel enviar previamente un
correo electrónico a voxpopuliasociación@gmail.com para
reservar praza, xa que todas as actividades se desenvolven en
lugares pechados e, en consecuencia, debidamente aforados.
Unha vez confirmada a dispoñibilidade de praza deberá
enviarse por correo electrónico copia dun certificado de
vacinación oficial para obter o pase á sesión.
A directiva da Asociación Vox Populi resérvase a
interpretación desta norma en función da evolución da
pandemia, facendo prevalecer sempre a saúde de tod@s.

SEGURIDADE
SANITARIA
COVID19

BENVIDA

Malía todo...
Aqui estamos!
Non está a ser, este 2021, un ano doado, a superación da
pandemia covid 19 non dá chegado, como moi ben
sabemos, por sufrimento en carne propia, na nosa
Asociación Vox Populi, e aínda asi, grazas ao estímulo e o
apoio da Área de Cultura da Deputación da Coruña: aqui
estamos!
Tentaremos, máis unha vez, axudar a pensar o mundo,
este mundo cambiante e por veces descoñecido, que
habitamos coa nosa lingua e a nosa cultura en
permanente diálogo con outras xentes e pobos que, lonxe
dos sistemas culturais dominantes, contribúen á
policromía e a riqueza dunha humanidade que se expresa
en tantas linguas como xeitos hai de ser e estar, de pensar
e dicir.
Pasen e vexan!
Directiva da Asociación Cultural Vox Populi

Filmesturas 2021 chega propoñendo unha viaxe moi peculiar,
cando as sucesivas ondas e variantes da covid19 baten con forza
e ameazan con retrotraernos a episodios de confinamento, nós
lanzámonos a coñecer algo, un pouco, sequer os sotaques,
As miradas, os xestos, de pobos e culturas que viviron no que foi
denominado como “espazo soviético”. Lonxe de calquera
pretensión propagandista ou ideoloxista, de calquer punto,
aproveitamos a excusa do
30 aniversario da desaparición da
URSS para achegar unha visión
Crítica e pretendidamente obxetiva
Da cuestión lingüística no primeiro estado socialista da
humanidade.
E por suposto, ofrecemos, con forte contido social, unha
selección de curtas en galego para encender, agora que a luz vai
cara, bombillas que só consumen intelixencia.
Úrsula Prego, directora de Filmesturas 2021.

PRESENTACIÓN

De Breogán a Xenxis Can:
Filmesturas 2021.

CICLO GALEGO

Dende Galiza con amor
A Toupiña, Werner Holzwarth
A casa da mosca chosca, Eva Mejuto
Segue latexando, Daniel Fernández Filloy
Sempre chegamos tarde, Juan García
A outra noite, Pedro Borja Pérez e Juan Barcia
A bizcochada, Carlos A. Quirós
O consello do compadre, Daniel González Alén.
Loita, Daniel González Alén.
O tren que me levan, David Neira
Vidas entrecruzadas, Rodrígo Rodríguez Seoane
Verbas, Andrea Maseda
Bilingüismo cordial, Daniel Villaverde

2+2=5, Barak Anvari, Irán.
Futuro, Health4Men, Mongolia.
A Carta, Alina Koshmatova, Quirguiquistán.
O arco da vella, Saken Joldas, Estados Unidos de América.
Soños de algodón, Ruslan Usmanov, Udbequistán.
Fala, León Ambrolazde, Xeorxia.

CICLO
POST-SOVIÉTICO

Un estado:
190 idiomas

29/12 16 h
HOTEL RIAZOR
A CORUÑA

Filmesturas,
vendo o mar.
Achegámonos a un dos hoteis máis coñecidos e históricos
da cidade da Coruña. Situado en pleno paseo marítimo
(Avenida Barrié da Maza, 29), o Riazor é un punto de
encontro recurrente de numerosos actos sociais e
culturais que dan vida á nosa urbe.
Lembra enviar un correo electrónico a
voxpopuliasociacion@gmail.com achegando datos de
contacto e escaneado do teu certificado oficial covid19
para asistires á sesión. As prazas son limitadas.

2+2=5
Levantamos o pano cunha curtametraxe que conseguiu
importantes premios internacionais, entre eles o BAFTA,
poñendo en escea un alegato pola educación non violenta
nin autoritaria en farsí.
O idioma farsí é unha lingua indoeuropea falada en varios
estados da antiga unión soviética, como Taxiquistán ou
Udbequistán, aliás de en Afganistán ou Irán. A pesares do
seu estatus oficial en varios destes lugares, e de ter máis
de 100 millóns de falantes, é unha lingua ameazada,
perseguida e en claro retroceso en varias zonas por
cuestións políticas e raciais.

A toupiña
Achegámonos da man da Editorial Kalandraka a un dos clásicos
contemporáneos máis afamados e aclamados. A toupiña de
Werner Holzwarth cobra unha nova vida, singular e distinta,
no noso idioma grazas a unha coidadísima e exemplar dobraxe
e adaptación musical á nosa lingua. Maravilla!

Continuamos da man de Kalandraka coa nosa mini – sección
adicada ás curtametraxes en galego destinadas ao público
infantil. Facémolo coa adaptación a formato audiovisual de
xeito moi básico e modesto deste conto ruso, que serve, sen
embargo, para nos abrir a porta a termos, no ámbito persoal e
doméstico, ideas e iniciativas dinamizadoras e creativas para
cos máis cativos da casa.

Palestra:
Ensino e curtas,
unha relación proveitosa.
Rubén Neira é profesor
de educación primaria
e membro activo da
Asociación
Sócio – Pedagóxica
Galega.
Acude a Filmesturas
2021 para
falarnos da boa
maridaxe que fan
as curtametraxes
na aprendizaxe
en fase temperá
das crianzas.

Rubén Neira

Coloquio:
Os animais nas produccións
audiovisuais de baixo custo.
Carmen Luaces é profesora
de equitación
especializada
en hipoterapia,
alén diso ten
colaborado en
varias produccións
audiovisuais
fornecendo equinos
e ten un profundo
coñecemento sobre
un tema non exento
de polémica en xeral
e máis aínda nas
produccións de baixo
presuposto.

Carmen Luaces

29/12 19 h
COMPLEXO
AS RODAS
SADA

Filmesturas
sobre rodas!

Visitamos un dos complexos hostaleiros e hoteleiros máis
coñecidos e populares da comarca coruñesa. Ao pé da
antiga N-VI, km 582, no termo municipal de Sada, atópase
As Rodas, un espazo amplo e agradábel para acoller con
folgura unha sesión moi especial deste Filmesturas 2021.
Lembra enviar un correo electrónico a
voxpopuliasociacion@gmail.com achegando datos de
contacto e escaneado do teu certificado oficial covid19
para asistires á sesión. As prazas son limitadas.

Futuro
Adentrámonos nun film mongoliano financiado polo
Fondo Mundial de Loita contra a Sida para achegar unha
visión social e inclusiva a Filmesturas 2021 sobre a
cuestión do VIH, un tanto esquecida nos nosos días.
A pesares de ser o idoma oficial de Mongolia, existen
bastas rexións na actual Federación Rusa, herdeira da
antiga URSS onde vive poboación mongola, de carácter
nómada, dende tempo inmemorial. A súa lingua, e a súa
cultura, pérdense a día de hoxe diante da indiferenza das
autoridades moscovitas.

Curtametraxe de fábrica adolescente que afonda na
necesidade de construirmos unha sociedade máis
solidaria e empática cos problemas dos demáis, dende
unha concepción xenerosa e altruísta da vida. Dirección
de Daniel Fernández Filloy.

Sempre chegamos tarde.

Peza por momentos
un tanto surrealista e desconcertante,
dirixida por Juan García, curta de proximidade que
reflexiona sobre os nosos hábitos sociais máis arraigados
e dificiles de cambiar e as súas repercursións na nosa
relación co resto do mundo.

Palestra:
Vestiario e recreación histórica,
asignatura pendente.
Amancio Sotillo é un activista cultural e social de
Longo percorrido. Acumula décadas de
Experiencia formando parte do elenco
E grupo de montaxe que pon dende Carral
En escea a obra de Manuel María
“Abril de Lume e Ferro”.
Foi asi como se inciou, pouco a pouco,
no mundo do vestiario,
a caracterización e a
recreación histórica
axudando e colaborando
en multitude de iniciativas
escénicas e audiovisuais do
activismo cultural de base.

Amancio Sotillo

Coloquio:
Feminismo
en
10 minutos.
Representante da
Marcha Mundial das
Mulleres, a mestra
Vitoria Louro, comparte
con nós a súa visión
sobre a necesidade de
acrecentar os contidos
audiovisuais de rápido
impacto e consumo con
contidos feministas.

Victoria Louro

30/12 16 h
CASA LAMELAS
CULLEREDO

Filmesturas
sube ao escenario.
Palabras maiores, visitar a histórica sala de festas
Lamelas de Celas de Peiro, un espazo atemporal onde
alternaron xeracións e xeracións de xentes de toda a
comarca.
Que dicir dun local por onde teñen pasado dende Camilo
Sesto a Os Satélites? Pois que está ademáis rexido por
unha xente maravillosa que o convirte nun local moi
acolledor.
Lembra enviar un correo electrónico a
voxpopuliasociacion@gmail.com achegando datos de
contacto e escaneado do teu certificado oficial covid19
para asistires á sesión. As prazas son limitadas.

A carta.
Unha producción de Alina Koshmatova adicada á
infancia e aos refuxiados. Afondamos na perspectiva e
no enfoque social en Filmesturas 2021 achegándonos,
cunha mirada tenra, a unha das principais lacras do
mundo actual.
Rodada en quirguiz, un idioma túrquico que sofre o
embate dun mundo cada vez máis globalizado que o
deixa fóra, paseniñamente, das novas tecnoloxías e as
grandes produccións culturais de consumo masivo.

A outra noite
Un filme de Pedro Borja Pérez
Portabales e Juan Barcia que
retrata, a traves duns tamén
novisimos actores, como os
problemas de compartir piso,
pódense convertir en
problemas... un pouco máis
grandes. Benvidas sexan as
gargalladas a Filmesturas!

A bizcochada
Chega a Filmesturas unha
peza ben simpática
resultado desa feliz idea que
é o ChanfainaLab. Dirixida
por Carlos A. Quirós achega
unha mirada tenra e
humorística sobre o mundo
rural galego.

Palestra:
Catalunya,
un espello no que
nos mirar.
Licenciada en Filoloxía Galega e
Portuguesa pola Universidade
de Barcelona e residente en
Catalunya durante unha boa
parte da súa vida. Carolina
Fernández debuxará
unha paisaxe sintética do
panorama catalán en
canto a producción de
curtametraxes na súa lingua propia.

Carolina Fernández

Curtametraxes ao aire libre:
un camiño
por andar.
Coloquio
Martín Alcalá é o máximo responsábel de Alcalá – Fraga Eventos,
Unha das maiores productoras de Galiza de festas e espectáculos
De cultura e lecer ao aire libre.
Acude a Filmesturas 2021 para compartir o seu criterio e opinión persoal sobre o
panorama presente e perspectivas de futuro do campo da proxección popular,
gratuíta ou de pago, ao aire libre de curtametraxes no noso país.

Martín Alcalá

30/12 19 h
O ESTANCO DE
MEIRAMA
CERCEDA

Filmesturas
colle forzas!

E é que visitamos, no número 23 da Picota, en Meirama, o
local de referencia en Cerceda para o tapeo de calidade e a
boa conversa: O Estanco de Meirama. Un local sinxelo e
agradábel para pasar un moi bo serán.
Lembra enviar un correo electrónico a
voxpopuliasociacion@gmail.com achegando datos de
contacto e escaneado do teu certificado oficial covid19
para asistires á sesión. As prazas son limitadas.

O arco da vella
Rodada por emigrantes casacos nos Estados Unidos de
América, a peza,rodada nun plano secuencia fixo, é un
canto á amizade e o calor humano.
O idioma casaco sofriu no pasado as fortes políticas
rusocéntricas que predominaron na antiga URSS, hoxe
a pesares do seu estatus de oficialidade, está a sofrir
unha continua merma de falantes, en especial na
poboación máis nova, sometida ademáis a un proceso
constante de emigración da súa terra nativa.

O consello do
compadre
Dentro da nosa querencia, como se
demostrou na pasada edición de
Filmesturas de redescubrir pezas
clásicas case agochadas do noso
audiovisual, traemos a este ano
2021 unha peza de 1977.
Costumbrismo si, pero tamén
crítica social xunto cunha
detallada estampa dun tempo xa
lonxano é o que nos trae aos ollos
este filme de Daniel G. Alén a quen
este ano reivindicamos por partida
doble.
Toda unha xoia!

Loita
Pechamos esta reivindicación de
González Alén cunha das súas
curtas máis festexadas e logradas.
Un retrato desgarrador da loita de
Galiza por avanzar e medrar por si
soa. Cinema artesán feito cando o
noso país carecía dos máis
mínimos resortes de autogoberno e
a nosa lingua nen tan sequer era
oficial. A desfrutar si, pero tamén a
honrar e reivindicar!

Palestra:
A fotografía nas curtas.
Coñecemos máis sobre a fotografía no audiovisual
De curta metraxe, da súa teoría e práctica, das melloras
Técnicas, dos novos estilos e recursos...
Achegámonos pois a un dos aspectos
máis puramente técnicos da
producción audiovisual
moitas veces descoidado pero fundamental.

Alberte Sánchez Regueiro

Coloquio:
A importancia
do grafismo.
A directora desta edición de
Filmesturas 2021 é unha
profesional do deseño gráfico
cunha traxectoria moi consolidada
a pesares da súa xuventude.
Hoxe presentará un tema a debate
de grande importancia na
elaboración dunha curta:
falaremos con
Úrsula Prego da importancia do
grafismo nunha curtametraxe,
en especial, cando
levamos adiante un proxecto nunha
lingua minorizada.

Úrsula Prego

31/12 16 h
CASA ALFREDO
CECEBRE

O Filmesturas
máis clásico.
Volvemos ao lugar do crime, a un dos puntos
fundacionais de Filmesturas, no lugar do Canal número
23, na cambresa parroquia de Cecebre, dende hai 70 anos,
Casa Alfredo, amén de dar magnificamente de comer e
beber, ten a gala acoller toda canta actividade cultural
peta na súa porta. E xa dende a nosa primeira edición,
Filmesturas non foi menos!
Lembra enviar un correo electrónico a
voxpopuliasociacion@gmail.com achegando datos de
contacto e escaneado do teu certificado oficial covid19
para asistires á sesión. As prazas son limitadas.

Soños de algodón
Perserveramos no Filmesturas máis social e combativo
tentando alertar conciencias sobre a esclavización
infantil que rodea á industria do algodón, materia
prima básica para toda a confección textil.
Un choque brutal entre a confortabilidade do primeiro
mundo desenvolvido e a realidade silenciada que se
vive nas grandes zonas produtoras desta planta, como
Udbequistán, a través dun film que nos achega a un
seu idioma, pariente do iugur, ambos masacrados
nunha das encrucilladas de camiños máis complexas
do planeta.

O tren que me levan
Peza audiovisual que retrata en 6 minutos
o desmantelamento do ferrocarril galego
de proximidade e media distancia.
A non deixar de ver, en tempos de AVE até
na sopa.

Vidas
entrecruzadas
Curtametraxe documental que navega
polas similitudes e diferenzas
biográficas do xornalista Fernando Ónega
e o activista Manolo Monge.
Unha visión crítica da sociedade actual
e a súa relación co pasado franquista.

Palestra:
Curtametraxes
e loita obreira.
Máximo dirixente no seu día que
hoxe é a primeira central sindical
galega: a CIG. Activista galego –
arxentino que se iniciou na loita
política durante a ditadura
franquista, Manuel Mera foi, no
exercizo dos seus cargos de
responsabilidade, un grande
animador da producción
audiovisual de curtametraxes
documentais para fornecer de
información e coñecemento á clase
obreira.

Manuel Mera

Coloquio:
A historia
silenciada.
Sociólogo, mestre, activista,
escritor, conferenciante, político...
Manolo Monge coñeceu de primeira
man as cárceres franquistas e unha
parte da súa vida foi retratada na
curtametraxe “Vidas
Entrecruzadas”.
Acude a Filmesturas 2021
a compartir as súas
opinións e vivencias.

Manuel Monge

31/12 19 h
HOTEL
A MARISQUEIRA
OLEIROS

Filmesturas fin de ano,
fin de festa.
Pechamos a edición presencial 2021 na Marisqueira, un
establecemento acolledor, coñecido por moita xente para
pasar xustamente unha única noite... ou menos. Que
mellor local para un festival de curtas, sempre breves,
pero intensas.
Lembra enviar un correo electrónico a
voxpopuliasociacion@gmail.com achegando datos de
contacto e escaneado do teu certificado oficial covid19
para asistires á sesión. As prazas son limitadas.

Fala
O director Leon Ambrolazde achega a Filmesturas 2021
unha curtametraxe que afonda na realidade do acoso
escolar e o maltrato a / entre menores, o coñecido
popularmente como “bullying”, unha lacra que
martiriza a boa parte da mocidade en todo o mundo.
O xeorxiano é unha lingua iberocaucásica falada
hoxendía por pouco máis de 4 millóns de falantes e
cunha moi escasa presenza na producción audiovisual
e nas novas tecnoloxías.

Verbas
Unha peza audiovisual que chama a reflexionar sobre a
situación do idioma galego. Curtametraxe autoría de Andrea
Maseda Prado, imprescindíbel para coñecer algo sobre a
sociolingüística presente dos máis novos da Galiza.

Bilingüismo
cordial.
Curta de Daniel
Villaverde que aborda,
sen pelos na lingua e sen
complexos, a
substitución idiomática
que se está a dar no noso
país a día de hoxe.

Palestra:
Videoxogos
e linguas
minorizadas.
María Traba é unha
Coruñesa que traballa en
Berlín para Nintendo,
Con ela falaremos da
Presenza de linguas
Coma o galego nos
Videoxogos, un xeito
De ocio que cada vez
Lle quita máis
Protagonismo ás
Produccións
Audiovisuais.

María Traba

Coloquio:
Situación actual
para as curtas
en linguas
minorizadas.
Pechamos edición facendo balance e
debatindo colectivamente sobre a
situación
presente e futura da producción de
material audiovisual de curta metraxe
en linguas, como a galega,
minorizadas.
Todas as voces son benvidas!

CADRO DE FILMES.MÉRCORES 29 – 16 h – HOTEL RIAZOR – A CORUÑA
2+2=5, Barak Anvari, Irán.
A Toupiña, Werner Holzwarth, Galiza.
A casa da mosca chosca, Eva Mejuto, Galiza.
MÉRCORES 29 – 19 h – COMPLEXO AS RODAS – SADA
Futuro, Health4Men, Mongolia.
Segue latexando, Daniel Fernández Filloy, Galiza.
Sempre chegamos tarde, Juan García, Galiza.
XOVES 30 – 16 h – CASA LAMELAS – CULLEREDO
A Carta, Alina Koshmatova, Quirguiquistán.
A outra noite, Pedro Borja Pérez e Juan Barcia, Galiza.
A bizcochada, Carlos A. Quirós, Galiza.
XOVES 30 – 19 h – O ESTANCO DE MEIRAMA – CERCEDA
O arco da vella, Saken Joldas, Estados Unidos de América.
O consello do compadre, Daniel González Alén, Galiza.
Loita, Daniel González Alén, Galiza.
VENRES 31 – 16 h – CASA ALFREDO – CAMBRE
Soños de algodón, Ruslan Usmanov, Udbequistán.
O tren que me levan, David Neira, Galiza.
Vidas entrecruzadas, Rodrígo Rodríguez Seoane, Galiza.
VENRES 31 – 19 h – HOTEL A MARISQUEIRA – OLEIROS
Fala, León Ambrolazde, Xeorxia.
Verbas, Andrea Maseda, Galiza.
Bilingüismo cordial, Daniel Villaverde, Galiza.

CADRO DE ACTIVIDADES.MÉRCORES 29 – 16 h – HOTEL RIAZOR – A CORUÑA
Palestra: Ensino e curtas. Unha relación proveitosa. Rubén Neira.
Coloquio: Os animais nas produccións audiovisuais de baixo custo. Carmen Luaces.
MÉRCORES 29 – 19 h – COMPLEXO AS RODAS – SADA
Palestra: Vestiario e recreación histórica, asignatura pendente. Amancio Sotillo.
Coloquio: Feminismo en 10 minutos. Vitoria Louro.
XOVES 30 – 16 h – CASA LAMELAS – CULLEREDO
Palestra: Catalunya, un espello no que se mirar. Carolina Fernández.
Coloquio: Curtametraxes ao aire libre, un camiño por andar. Martín Alcalá.
XOVES 30 – 19 h – O ESTANCO DE MEIRAMA – CERCEDA
Palestra: A fotografía nas curtas. Alberte Sánchez Regueiro.
Coloquio: A importancia do grafismo. Úrsula Prego.
VENRES 31 – 16 h – CASA ALFREDO – CAMBRE
Palestra: Curtametraxes e loita obreira. Manuel Mera.
Coloquio: A historia silenciada. Manuel Monge.
VENRES 31 – 19 h – HOTEL A MARISQUEIRA – OLEIROS
Palestra: Videoxogos e linguas minorizadas. María Traba.
Coloquio: Situación actual para as curtas en linguas minorizadas.

`FESTIVAL DE CURTAMETRAXES EN LÍNGUAS MINORIZADAS
Do 29 ao 31 de decembro de 2021 na Coruña, Sada, Culleredo, Cerceda, Cambre e Oleiros
Coa colaboración, a través da súa Área de Cultura, da

