MARESDAFINDOMUNDO.GAL

“Mares da Fin do Mundo” é a primeira mostra
internacional de cinema documental de Galicia centrada no mar e a pesca sostible nas
rexións periféricas do Océano Atlántico.
É un evento de contrastes: cun forte apego local pero con ampla proxección internacional,
enfocado na posta en valor de oficios tradicionais dende unha perspectiva global e moderna.
Trátase dunha mostra comprometida co medio marítimo e o sector pesqueiro, que busca
crear conciencia sobre a necesidade de coidar
un dos nosos recursos naturais máis valiosos.

www.maresdafindomundo.gal
Actividades paralelas
- Exposición de Fotografía Mariñeira.
- Escola de Cinema Mar de Lira.
- Actuacións Musicais: Mounqup e Igmig.
Todas as proxeccións terán lugar na Lonxa Vella
de Lira (Carnota), os días 12 e 13 de outubro de 2018.

12 - 13 OCTUBRE 2018
CARNOTA | LONXA VELLA DE LIRA

Colaboracións
A 1a Mostra Internacional de Cinema Documental MARES da Fin do Mundo mantén relacións de colaboración cos seguintes festivais internacionais:
Pecheurs du Monde - Lorient, FRANCIA
Nordkapp Filmfestival - Honningsvåg, NORUEGA
Orkney’s Film Fortnight - Illas Forcadas, REINO UNIDO
Clare Island Film Festival - Illa de Clare, IRLANDA
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Mostra de cinema documental sobre a pesca
sostible nas rexións periféricas do Atlántico
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O cerco de
Portosín 16 min.
Marcos Gallego (2016)
Galicia

20 min.

Unha noite a bordo do Romina Segundo de Portosín. Saen a pescar co
cerco nas augas próximas a Fisterra.
Abel Carreño, o patrón, é inda moi
novo, pero en moi pouco tempo converteuse nun referente na pesca na
Ria de Muros e Noia.

Mariñeiro

Antonio sempre traballou no mar
e non coñece outro modo de vida.
Hoxe chamárono para facer unha
reportaxe sobre a Ría de Arousa
(Galicia), onde el vive. No medio
da gravación, ocorrerá algo inesperado que obrigará a suspender a Juan Galiñanes (2018) - Galicia
rodaxe.

LIRA 58 min.

LONGAMETRAXE

Marcos Gallego (2011) - Galicia
Os mariñeiros de Lira sufriron o
desastre do “Prestige”. Aquelo foi
a oportunidade de mudar a súa relación cun mar esmorecido pola contaminación. A creación da Reserva
Mariña de Os Miñarzos converteunos nun exemplo internacional de
innovación no sector.

*As proxeccións do programa internacional realiza-

Selección Internacional V.O.S. EN GALEGO
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Les combats
17 min. d’Anne Marie

Anne Marie Vergez é a patroa maior
en Saint Jean de Luz. Dende hai máis
de 25 anos, oponse a calquera forma
de pesca intensiva. Na súa opinión é
imprescindible a defensa internacional da pesca artesanal para o futuro
sostible das pesquerías.

Sophie Morand (2013)
Francia

Med Saltdalen pÅ
TØRrfiskfrakting 45 min.

O COMERCIO DO BACALLAO CO «SALTDALEN». Unha viaxe a bordo do vello

Knut Erik Jensen (1975)
Noruega

78 min.

«Saltdalen» recollendo bacallao curado
no norte de Noruega antes de ser enviado ás terras do sur. Un retrato das zonas
máis illadas do Fisterra escandinavo e
dunha forma de vida esencial para a
súa supervivencia durante séculos.

ATLANTIC

Risteard Ô Domhnaill (2016) - Irlanda
Dous grandes recursos do Atlántico Norte: o peixe e o petróleo, e o
impacto da súa explotación para o
medio ambiente a ambos lados do
Atlántico. ‘Atlantic’ mostra a través
de tres historias persoais en Irlanda,
Noruega e Terranova o debate sobre
os recursos mariños a escala global

ránse en versión orixinal con subtítulos en galego.

LONGAMETRAXE

