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BENVIDA

A Mostra de Cinema Documental Mares da Fin do Mundo cumpre cinco
anos, un lustro de actividade comprometida co medio mariño, co sector
pesqueiro e procurando crear conciencia sobre a necesidade de coidar o
mar como un dos recursos naturais máis valiosos que temos.
Outes ten fortes vencellos co mar non só polo marisqueo, con centos de
familias que viven directa e indirectamente desta actividade, senón tamén
pola carpintaría de ribeira, grazas á cal nos convertemos en referencia a
nivel galego nesta actividade industrial. Este ano xa podemos gozar dun
elemento patrimonial único en Galicia como é o estaleiro Ciprián que
acollerá o Espazo Museístico da Carpintería de Ribeira. A súa rehabilitación
permitirá que todas as persoas que se acheguen ao noso concello coñezan
a maneira e os instrumentos que empregaban os artesáns para construír
os barcos de madeira.
Mares da Fin do Mundo é unha fiestra ao mundo a través da cal
podemos descubrir outras culturas e pobos mariñeiros pero tamén unha
oportunidade para mostrarlle aos demais nosa propia idiosincrasia. Por
todo isto, un ano máis, queremos convidarvos a participar destra mostra
única en Galicia e a coñecer o noso concello, que vos recibirá cos brazos
abertos. Benvidas e benvidos.

Manuel González López
Alcalde do Concello de Outes

Benvidos á V Mostra Internacional de Cinema Documental Mares da
Fin do Mundo. Esta vai ser unha edición moi especial, xa que coincide nun
ano marcado por importantes conmemoracións relacionadas co cinema
e co mar.
En primeiro lugar, este é o Ano Internacional da Pesca e da Acuicultura Artesanais (AIPAA 2022), promovido pola FAO, do que a Mostra é evento
patrocinador.
Neste 2022 tamén celebramos o centenario do histórico filme Nanook
of the North, de Robert J. Flaherty (Estados Unidos, 1922), considerada como
unha das primeiras longametraxes documentais da historia. Coa colaboración da fundación The Flaherty, o título forma parte da programación
desta V Mostra MDFDM na sección Popa, onde vai ser proxectada en formato fílmico.
No relativo ás efemérides, tamén é a nosa obriga sinalar o vinte aniversario da maior catástrofe ambiental que sufriu Galicia, conmemorando
os vinte anos da Marea Negra do Prestige. Por isto, decidimos programar
unha proxección especial cun formato de coloquio, onde o público poderá
establecer diálogos con profesionais do sector que viviron de preto aqueles fatídicos días.
A Mostra MDFDM é asinante do Pacto Cultura Sustentable, comprometido coa Axenda 2030 e cos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS). Por este motivo, entre as actividades paralelas desta edición,
contaremos cunha mesa redonda na que propoñemos un encontro aberto
cunha temática de gran relevancia para nós: “Os festivais de cinema no
rural”. A maiores, establecemos liñas de colaboración cos distintos grupos
de interese no territorio como vía axeitada para implantar os obxectivos de
desenvolvemento sostible.
Como novidade desta V Mostra MDFDM, inauguramos o Premio á Mellor Película da Competición Oficial, outorgado por un Xurado Oficial composto por profesionais do cinema, que se suma ao xa instaurado Premio do
Público.
Con estas novidades e conmemoracións renovamos o noso compromiso co medio marítimo, co sector pesqueiro e coa poboación local, para
seguir sendo un espazo de referencia e punto de encontro.

Marcos Gallego Fernández
Director da Mostra Mares da Fin do Mundo

GRELLA

V MOSTRA
INTERNACIONAL
DE CINEMA
DOCUMENTAL

28 OUT / 1 NOV 2022
CONCELLO DE OUTES

10:00

VEN 28 OUT

10:00
Mesa Proxecta
Os festivais de
cinema no rural

10:00
Mesa Pesca Sostible
A imaxe da pesca e
dos pescadores na
sociedade

Participan:
Ángel Sánchez, Xisela
Franco, Manuel Pena e
Jesús Silva.
Modera: Elena Mareque.

12:00

13:00

DOM 30 OUT

12:00
Gravación
programa de radio
Mar de Ardora

Participan: Basilio Otero,
Carmen Alonso, Emilio
Louro e Eva Velasco.
Modera: Javier G. Galdo.

LUN 31 OUT

MAR 1 NOV

10:00
Andaina de
divulgación
Cos pés mollados
+
Visita guiada
Estaleiro Ciprián

12:00
Achegamento ao
Marisqueo a pé

12:00
Demostración
gastronómica
Asociación de
Hostalaría Ría da
Estrela

12:00
Saída no veleiro
Joaquín Vieta
+
Achegamento ás
embarcacións
tradicionais

12:00
Saída no veleiro
Joaquín Vieta
+
Achegamento ás
embarcacións
tradicionais

17:00
SERIE CAMPUS DO
MAR
Desafíos del
Océano: Científicas
al Mando

17:00
COMPETICIÓN III
After Ice
Le Constat de La
Crevette Grise
Liquid Ground

17:00
PROA II
Last of the Right
Whales

17:00
POPA
Nanook of the North

19:00
COMPETICIÓN I
Voltar do Mar
Tatuado nos ollos
levamos o pouso
La mer en héritage

19:00
COMPETICIÓN IV
Pez volador
Xaar Yàlla
Last of Us

19:00
XX ANIVERSARIO
PRESTIGE
Nunca Máis: Marea
de Dignidade

21:00
COMPETICIÓN II
Atalaia/Piueiro
Intermède
The Boat Builders

21:00
COMPETICIÓN V
The Silent Wave
Mayotte, la mer
buissonnière

Náutico do Freixo

11:00

SÁB 29 OUT

COMPETICIÓN OFICIAL
PROXECCIÓNS ESPECIAIS
ACTIVIDADES PARALELAS

14:00

17:00

18:00

20:00

21:00

22:00

20:00
PROA I
From the Wild Sea

21:00
PERFORMANCE
Urho

Casa da Cultura

19:00

17:30
INAUGURACIÓN
Apertura da mostra
Exposición
fotográfica
AIPAA 2022
Filme inaugural
Luzzu

19:00
CLAUSURA
Entrega de premios
Proxección do
Obradoiro de Cinema
Filme de clausura
Spitsbergen, o
Gardián do Ártico

COMPETICIÓN
OFICIAL
COMPETICIÓN I

Sábado 29, 19:00 h
Voltar do Mar, de David Pérez, Rodrigo Martínez e Mikel Puertas (9 min.)
Tatuado nos ollos levamos o pouso, de Diana Toucedo (26 min.)
La mer en héritage, de Mégane Murgia (26 min.)

COMPETICIÓN II

Sábado 29, 21:00 h
Atalaia/Piueiro, de Xisela Franco (8 min.)
Intermède (Χορικο), de Maria Kourkouta (24 min.)
The Boat Builders (Båtbyggerne), de Forbundet KYSTEN (28 min.)

COMPETICIÓN III

Domingo 30, 17:00 h
After Ice, de Kieran Baxter (12 min.)
Le Constat de la Crevette Grise, de Rémi Murez (22 min.)
Liquid Ground, de Enar de Dios (32 min.)

COMPETICIÓN IV

Domingo 30, 19:00 h
Pez volador, de Nayra Sanz Fuentes (14 min.)
Xaar Yallà, de Mamadou Khouma Gueye (25 min.)
Last of Us, de Andrea Marcovicchio (28 min.)

COMPETICIÓN V

Domingo 30, 21:00 h
The Silent Wave, de J. J. Abraham e Vishnu Hari (18 min.)
Mayotte, la mer buissonnière, de Pierre Belet (52 min.)

AFTER ICE

Kieran Baxter

País: Reino Unido / Islandia
Ano: 2021
Duración: 12 min.
V.O.: i n g lé s (subtítulos en
galego)

9

Sinopse:

Os glaciares amósannos probas innegables
de que os cambios climáticos están a
ocorrer e de que os seres humanos están
a transformar os sistemas da Terra. Os
glaciares reflicten o noso pasado e revelan
o noso futuro. Combinando vistas aéreas
históricas e actuais de seis glaciares
da rexión de Hornafjörður, no sueste de
Islandia, este documental expón un mundo
xeado que desaparece a gran velocidade.
Se a crise climática semella unha ameaza
invisible noutras partes do mundo, aquí
está escrita na paisaxe. Estes glaciares
mostran como o que lle pasa ao xeo tamén
nos ocorre a nós.

COMPETICIÓN III — Domingo 30, 17:00 h

ATALAIA/PIUEIRO
Xisela Franco

País: España (Galicia)
Ano: 2022
Duración: 8 min.
V.O.: galego (subtítulos
en inglés)

10

Sinopse:

Unha aproximación ao mundo do mar
desde a etnografía experimental, entre o
documental e a poesía. Para a primeira
parte da obra contouse coa colaboración
da Asociación de Redeiras do Baixo Miño
‘Atalaia’, mentres que na segunda parte
traballouse man a man coa Asociación de
Embarcacións Tradicionais ‘O Piueiro’. Este
díptico terra/mar — masculino/feminino
trata de dar visibilidade ao patrimonio
inmaterial de A Guarda, crear emocións
arraigadas no territorio e na súa xente
mediante a antropoloxía audiovisual.

COMPETICIÓN II — Sábado 29, 21:00 h

INTERMÈDE (XOPIKO)
Maria Kourkouta

País: Francia / Grecia
Ano: 2022
Duración: 24 min.
V.O.: grego (subtítulos en
galego)

11

Sinopse:

Imaxes dun pequeno estaleiro nalgún lugar
de Grecia. Auga, corpos, cordas, cadeas,
madeira e metal nun poema fílmico en
branco e negro rodado en 16 mm. Entre
a reparación das embarcacións e a súa
navegación, un grupo de homes sacan os
barcos a terra e empúxanos de novo á auga,
unha vez arranxados. Este intermedio é un
espazo de tempo intenso e á vez delicado,
como o interludio coral dunha antiga
traxedia feita de xestos e movementos que
oscilan entre a proximidade e a distancia,
entre a unión e o desapego, entre a tensión
e a tenrura.

COMPETICIÓN II — Sábado 29, 21:00 h

LA MER EN HÉRITAGE
Mégane Murgia

País: Francia
Ano: 2021
Duración: 26 min.
V.O.: francés (subtítulos
en galego)

12

Sinopse:

Impulsado polo vento nas velas e as ondas
na beira, Kélou está visceralmente unido ao
océano. Construíu a súa vida escoitando
aos elementos da natureza e multiplicando
as súas actividades para gozar dos
praceres que lle ofrece o mar nas distintas
estacións. Con todo, para poder vivir na
costa, decidiu traballar como pescador.
Así descubriu este mundo misterioso, que
deu forma á súa rexión, no suroeste de
Bretaña. Mentres que, no pasado, nacer
xunto ao mar era unha extensión de riqueza
a conquistar, hoxe en día o océano é unha
elección, unha convicción.

COMPETICIÓN I — Sábado 29, 19:00 h

LAST OF US: The Last
Fishermen of the Lake
Andrea Marcovicchio

País: Italia
Ano: 2021
Duración: 28 min.
V.O.: italiano (subtítulos
en galego)

13

Sinopse:

Apenas quedan 25 pescadores no Lago
Maggiore, os últimos gardiáns de historias
e coñecementos antigos, case esquecidos.
Un retrato dun mundo que desaparece e
unha vida totalmente vinculada ao lago,
lonxe dos ruídos do mundo moderno que se
impón inexorablemente. A pesca xa non é o
que era. O traballo é máis fácil, pero ten un
destino incerto. A través das súas voces e
historias, imaxes do pasado e fotografías do
presente, os últimos pescadores revélanse
nos seus segredos íntimos que, no futuro,
talvez ninguén volverá gardar.

COMPETICIÓN IV — Domingo 30, 19:00 h

LE CONSTAT DE LA
CREVETTE GRISE
Rémi Murez

País: Bélxica
Ano: 2021
Duración: 22 min.
V.O.: neerlandés, árabe,
francés (subtítulos en
galego)

14

Sinopse:

Enterrado baixo o opaco e gris Mar do
Norte, un monstro de ferro e gas ameaza a
costa belga. Preto de 35.000 toneladas de
municións químicas están enterradas no
fondo do mar. Os restos das guerras de onte
segregan gases tóxicos na actualidade,
que poden ter efectos devastadores nos
humanos, desde os barcos de pesca ata
os mercados e as tendas de delicatessen.
Os camaróns seguen o seu camiño, as
gaivotas presaxian a morte,... Que farán os
humanos?

COMPETICIÓN III — Domingo 30, 17:00 h

LIQUID GROUND
Enar de Dios

País: Austria / España
(Galicia)
Ano: 2021
Duración: 32 min.
V.O.: inglés (subtítulos
en galego)

15

Sinopse:

Aínda cando os océanos conforman o
70% da Terra, ata o momento só existen
mapeos dunha parte moi pequena dos
fondos mariños. Con todo, nos últimos
anos, o interese por mapear estes espazos
acelerouse debido a diferentes intereses
económicos, xeopolíticos e científicos,
empeñados en construír un “novo
continente” por explo(t/r)ar baixo o mar.
Este vídeo ensaio toma como eixo temático
os fondos oceánicos e a súa cartografía
para falar do colonialismo, a ecoloxía e a
representación.

COMPETICIÓN III — Domingo 30, 17:00 h

MAYOTTE, LA MER
BUISSONNIÈRE
Pierre Belet

País: Francia
Ano: 2021
Duración: 52 min.
V.O.: francés (subtítulos
en galego)

16

Sinopse:

Mayotte é a illa dos nenos: a metade da
poboación ten menos de 18 anos. Pero está
lonxe de ser un paraíso. Ante a pobreza,
a inmigración ilegal e a delincuencia
incontrolada,
os
mozos
séntense
abandonados neste territorio de augas
translúcidas... Algúns deles decidiron
tomar as rendas do seu destino e facer do
océano o seu mellor aliado, a pesar dos
prexuízos, as crenzas locais e a súa difícil
e ás veces perigosa vida cotiá. Soñan con
ser mergulladores, exploradores, cociñeiros
ou pescadores. O mar é a súa esperanza, o
seu salvavidas.

COMPETICIÓN V — Domingo 30, 21:00 h

PEZ VOLADOR

Nayra Sanz Fuentes

País: España
Ano: 2022
Duración: 14 min.
V.O.: español (sen
diálogos)

17

Sinopse:

Durante miles de anos e en diferentes
culturas, o peixe voador entendeuse como
un símbolo de procura, de liberdade e
de superación. É un animal singular que
nada e voa, que penetra nas augas e
atravesa o aire reflectindo a posibilidade
de esperanza. O seu tránsito entendeuse
como unha viaxe observacional a través
da natureza, pero a incidencia do ser
humano e a tecnoloxía fanse cada vez máis
presentes, transformando e alterando a
súa contorna...

COMPETICIÓN IV — Domingo 30, 19:00 h

TATUADO NOS OLLOS
LEVAMOS O POUSO
Diana Toucedo

País: España (Galicia)
Ano: 2022
Duración: 26 min.
V.O.: galego (subtítulos
en inglés)

18

Sinopse:

As mariscadoras dunha pequena vila
ao sur de Galicia afánanse cada día de
marea por sementar, cavar e coidar o
limiar entre a auga do mar e a area. Ese
espazo no que cultivar un froito prezado,
é tamén un espazo relacional que as une
colectivamente, abríndolles a posibilidade
dos apoios emocionais, morais, femininos,
afectivos e de conciencia traballadora.
Unha nova conciencia colectiva que emerxe
nelas, intuíndo así que non soamente
realizan un traballo artesanal, senón que
son unha rede de afectos que transforma o
mundo que habitan.

COMPETICIÓN I — Sábado 29, 19:00 h

THE BOAT BUILDERS
(BÅTBYGGERNE)

S. U. Ystad e J. T. Hellgren Hansen /
Forbundet KYSTEN

País: Noruega
Ano: 2022
Duración: 28 min.
V.O.: noruegués
(subtítulos en galego)

19

Sinopse:

Acompañamos a tres novos construtores
de barcos e aos seus mestres, que
traballan en tres lugares diferentes da
costa norueguesa. Tanto os construtores
novos como os máis veteranos falan do
oficio, da tradición e da transmisión dos
coñecementos artesanais tradicionais
ás novas xeracións. Estes barcos son
sólidos, pero os coñecementos son fráxiles.
Non quedan moitos construtores de
barcos tradicionais. Os que posúen estes
coñecementos atesouran un patrimonio
cultural vivo que se remonta á época
viquinga.

COMPETICIÓN II — Sábado 29, 21:00 h

THE SILENT WAVE

A fisheries cooperative in India
responds to Covid-19
J. J. Abraham e Vishnu Hari / ICSF

País: India
Ano: 2021
Duración: 18 min.
V.O.: hindi (subtítulos en
galego)

20

Sinopse:

En marzo de 2020 impúxose un peche a
todas as actividades pesqueiras en Kollam,
no estado de Kerala, ao sur da India.
Rodado durante o apoxeo da primeira
vaga de Covid-19, este documental narra a
historia de como os pescadores de Kollam
se enfrontaron ao confinamento e ás
alteracións no seu traballo. A cooperativa
local introduciu un importante cambio no
sistema de poxas, destinado a garantir
a seguridade da comunidade pesqueira
e a corrixir o desequilibrio de poder entre
pescadores e comerciantes. Porén, o novo
sistema tivo algunhas consecuencias
inesperadas.

COMPETICIÓN V — Domingo 30, 21:00 h

VOLTAR DO MAR

David Pérez, Rodrigo Martínez e
Mikel Puertas

País: España (Galicia)
Ano: 2022
Duración: 9 min.
V.O.: galego (subtítulos
en inglés)

21

Sinopse:

A relación entre o mar e o ser humano
sempre tivo dúas caras. O 17 de xuño de 2021
tivo lugar o naufraxio do barco cerqueiro
‘Sempre Güeto’ en augas de Cedeira, ó
norte de Galicia. Dos dez integrantes da
tripulación, oito conseguiron sobrevivir.
Un deles, Juan Olveira, reflexiona sobre
o accidente e o que vén despois dunha
traxedia
así.
Desgraciadamente,
os
naufraxios son habituais en Galicia, mais
ninguén pode chegar a acostumarse a
perder a alguén no mar ou á proximidade
da morte.

COMPETICIÓN I — Sábado 29, 19:00 h

XAAR YALLÀ

Mamadou Khouma Gueye

País: Senegal / Francia
Ano: 2022
Duración: 25 min.
V.O.: wólof, francés
(subtítulos en galego)

22

Sinopse:

Ela aproxímase a nós. Ela vén na nosa
dirección. Ela móvese connosco. Ela
perségueme. Xa non consigo moverme
con ela. Nunca máis verei o seu fermoso
horizonte. Non quero ficar sen a súa fresca
brisa matinal. Ela deume todo. Ela é o mar.
Ela avanza cara á cidade de Saint-Louis, a
“Venecia do Sur”, na que algúns distritos,
Guet Ndar e Ndar Toute, situados entre o
mar e o río, están en risco de desaparecer,
ao igual que Ndoud Baba Diéye, unha illa
nas proximidades…

COMPETICIÓN IV — Domingo 30, 19:00 h

XURADO
OFICIAL
EVA LODEIRO (Laracha, 1987)
Editora de vídeo e posprodutora cunha
ampla
traxectoria
internacional.
Parte do seu percorrido profesional
ocupouno con proxectos relacionados
coa conservación e o coidado do
medio mariño. Tamén foi profesora de
distintas especialidades audiovisuais
na Universidade de Ecuador.

LARA CAPEÁNS (A Coruña, 1988)
Realizadora e editora audiovisual,
especializada en cinema documental
e seleccionada en diversos certames.
Dedícase principalmente á dirección,
realización e montaxe audiovisual
e fotográfica. Tamén exerce como
docente de realización audiovisual e
interpretación.

XOSÉ ZAPATA (Carral, 1975)
Director e produtor. Nomeado aos
Premios Goya en varias ocasións e
premiado na categoría de mellor
curtametraxe de animación na edición
do 2022 pola súa obra The Monkey.
Na súa ampla traxectoria produciu
máis de corenta pezas, entre curtas,
documentais e longametraxes.

PROXECCIÓNS
ESPECIAIS
FILME INAUGURAL

Venres 28, 17:30 h
Luzzu, de Alex Camilleri (94 min.)

PROA Foco no impacto humano sobre a fauna mariña
PROA I
Venres 28, 20:00 h
From the Wild Sea, de Robin Petré (78 min.)

PROA II

Luns 31, 17:00 h
Last of the Right Whales, de Nadine Pequeneza (92 min.)

POPA

Martes 1, 17:00 h
Nanook of the North, de Robert J. Flaherty (79 min.)

SERIE CAMPUS DO MAR

Sábado 29, 17:00 h
Desafíos del Océano: Científicas al Mando
Erosión Costeira, con Ana Bernabeu Tello (17 min.)
Sostibilidade da pesca, con Carmen González Sotelo (15 min.)
Microplásticos, con Lucía Viñas (16 min.)

XX ANIVERSARIO PRESTIGE

Luns 31, 19:00 h
Nunca Máis: Marea de Dignidade, de SAGA TV / Nunca Máis (27 min.)

PERFORMANCE

Luns 31, 21:00 h
Urho, de Iván Torres e Alex Salgueiro (30 min.)

FILME DE CLAUSURA

Martes 1, 19:00 h
Spitsbergen, o Gardián do Ártico, de Ignacio Benedeti Corzo (81 min.)

LUZZU

Alex Camilleri

País: Malta / Estados Unidos
Ano: 2021
Duración: 94 min.
V.O.: maltés (subtítulos en
galego)

25

Sinopse:

Jesmark, un pescador maltés, enfróntase
a unha nova vía de auga no seu luzzu,
a embarcación tradicional de madeira
empregada no arquipélago. O barco
apenas dá para sobrevivir e Jesmark ve
como o seu medio de vida e unha tradición
familiar de xeracións están en perigo
pola diminución da faena, unha industria
pesqueira desapiadada e un ecosistema
estancado. Desesperado por manter a
súa muller e o seu bebé, que precisa dun
tratamento médico especial, Jesmark
implícase nunha rede de pesca ilegal no
mercado negro.

FILME INAUGURAL — Venres 28, 17:30 h

FROM THE WILD SEA
Robin Petré

País: Dinamarca
Ano: 2021
Duración: 78 min.
V.O.: inglés (subtítulos
en galego)

26

Sinopse:

A medida que se achega o inverno, unha
rede europea de voluntariado que rescata
animais mariños prepárase para a dura
tempada. Día e noite, durante todo o ano,
traballan incansablemente para rescatar a
fauna costeira de elementos que ameazan
a súa vida: petróleo, plástico, condicións
adversas. Non obstante, o peor está por
chegar. O cambio climático alimenta
a violencia dos temporais. Ao mesmo
tempo, os animais salvaxes loitan contra a
contorna humana con cabeiros e garras.

PROA I — Venres 28, 20:00 h

LAST OF THE RIGHT WHALES
Nadine Pequeneza

País: Canadá
Ano: 2021
Duración: 92 min.
V.O.: inglés (subtítulos
en galego)

27

Sinopse:

As baleas francas do Atlántico Norte están
morrendo máis rápido do que poden
reproducirse. Estes xigantes mariños xa
non morren por causas naturais, senón
atropeladas por barcos ou debido a
feridas mortais provocadas polas artes de
pesca. Con menos de 400 exemplares e só
90 femias reprodutoras, a especie podería
extinguirse en 20 anos se non actuamos
agora. Esta é a historia dun grupo de
persoas (fotógrafos, biólogos mariños,
rescatadores de baleas e pescadores)
unidos co obxectivo de salvar á balea
franca.

PROA II — Luns 31, 17:00 h

NANOOK OF THE NORTH
Robert J. Flaherty

País: Estados Unidos
Ano: 1922
Duración: 79 min.
V.O.: inglés (sen
diálogos)
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Sinopse:

Considerado un dos primeiros filmes
documentais
da
historia,
pretende
representar o día a día da familia do
inuit Nanook (“Oso polar”), así como a
dureza das condicións de vida na rexión
xeada de Nunavik, ao norte do Canadá.
Unha vida nómade que depende das
habilidades para a procura de alimentos
e a construción de refuxio. Con todo, moitas
das escenas son froito da representación
e da exotización. Cen anos despois da súa
estrea, o filme segue causando controversia
pola súa descrición dos pobos indíxenas
da rexión.

POPA — Martes 1, 17:00 h

DESAFÍOS DEL OCÉANO:
CIENTÍFICAS AL MANDO
Campus do Mar

País: España (Galicia)
Ano: 2022
Duración: 15 – 17 min.
V.O.: español

Erosión Costera, con Ana Bernabeu Tello (17
min.)
Sostenibilidad de la pesca, con Carmen
González Sotelo (15 min.)
Microplásticos, con Lucía Viñas (16 min.)

Sinopse:

Miniserie documental de 6 capítulos.
Un proxecto do Campus de Excelencia
Internacional Campus do Mar liderado
pola Universidade de Vigo que nace co
obxectivo de dar a coñecer a investigación
que mulleres científicas desenvolven ao
redor de temas de candente actualidade
nas ciencias mariñas a nivel global e que
constitúen desafíos de futuro para os
océanos, o planeta e a humanidade.
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SERIE CAMPUS DO MAR — Sábado 29, 17:00 h

NUNCA MÁIS: MAREA DE
DIGNIDADE
SAGA TV / Nunca Máis

País: España (Galicia)
Ano: 2003
Duración: 27 min.
V.O.: galego
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Sinopse:

Reportaxe documental que retrata, a
través da ollada dos reporteiros gráficos
e xornalistas dos medios estatais e
internacionais, cal era o clima social
e político que se viviu en Galicia con
motivo da Marea Negra provocada polo
accidente e posterior afundimento do
buque petroleiro Prestige en novembro do
2002 fronte ás costas galegas, que deu
lugar á constitución dunha plataforma
civil baixo o nome de Nunca Máis. O
movemento estendeuse por todo o mundo
e foi quen de acoller as reivindicacións da
sociedade galega dun xeito transversal
e multitudinario, descoñecido por moitos
anos en Galicia.

XX ANIVERSARIO PRESTIGE — Luns 31, 19:00 h

URHO

Iván Torres e Alex Salgueiro

País: España (Galicia)
Ano: 2022
Duración: 30 min.
V.O.: finés, sueco, inglés,
ruso (sen diálogos)

Sinopse:

Urho vaise abrindo camiño a través dun
mar Báltico xeado no Golfo de Botnia, entre
Finlandia e Suecia. O seu ronsel perturba
todo ao seu paso. Unha paisaxe branca de
silencio queda ferida pola necesidade de
non parar, mesmo cando a natureza así o
demanda. Unha metáfora da fuxida cara a
adiante na que nos atopamos.
Proxecto audiovisual performativo realizado
con material de imaxe e son gravado
polo director Iván Torres durante a súa
estancia no barco rompexeos finlandés
do mesmo nome, e acompañado pola
música improvisada en sintetizador de Alex
Salgueiro.
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PERFORMANCE — Luns 31, 21:00 h

SPITSBERGEN, O
GARDIÁN DO ÁRTICO
Ignacio Benedeti Corzo

País: España (Galicia)
Ano: 2021
Duración: 81 min.
V.O.: galego
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Sinopse:

Documental filmado integramente en
Súper-8 que pretende ser, máis aló
do desafío técnico, unha chamada de
atención sobre as nefastas consecuencias
do cambio climático e o quecemento
global, a través das aventuras que vive
o director a bordo do buque rompexeos
Malmö, como o seguimento dunha osa
coas súas crías ou a recuperación dunha
cámara mergullada accidentalmente
a 140 metros de profundidade. A obra
plasma a ameaza real causada pola
actividade humana descontrolada, que
leva a derreter o Ártico.

FILME DE CLAUSURA — Martes 1, 19:00 h

ACTIVIDADES
PARALELAS
GRAVACIÓN MAR DE ARDORA
Venres 28, 12:00 h
Radio Galega

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Venres 28, 17:30 h
AIPAA 2022

MESA PROXECTA

Sábado 29, 10:00 h
Os festivais de cinema no rural

ACHEGAMENTO AO MARISQUEO A PÉ
Sábado 29, 12:00 h

MESA PESCA SOSTIBLE

Domingo 30, 10:00 h
A imaxe da pesca e dos pescadores na sociedade

DEMOSTRACIÓN GASTRONÓMICA
Domingo 30, 12:00 h

ANDAINA DE DIVULGACIÓN

Luns 31, 10:00 h
Cos pés mollados / Visita guiada Estaleiro Ciprián

SAÍDA NO VELEIRO JOAQUÍN VIETA /
EMBARCACIÓNS TERRA DE OUTES
Luns 31, 12:00 h / Martes 1, 12:00 h

OBRADOIRO DE CINEMA CON MÓBILES
Martes 1, 19:00 h
Proxección de traballos e entrega de diplomas

GRAVACIÓN
PROGRAMA DE RADIO

Mar de Ardora (Radio Galega)

Gravación e retransmisión dixital dun especial
do programa “Mar de Ardora” da Radio Galega,
centrado no mundo do mar. Presentado e dirixido
por Xusto López Carril, terá como convidados
a Manuel González (alcalde de Outes), Marcos
Gallego (director da Mostra MDFDM), Xisela Franco
(cineasta e curadora en festivais), Marisol Amado
(presidenta da Asociación de Mariscadoras a Pé da
Confraría San Bartolomé de Noia) e Ramón Collazo
(presidente de Agalcari).
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Venres 28, 12:00 h

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA
AIPAA 2022

Exposición fotográfica en conmemoración do
Ano Internacional da Pesca e da Acuicultura
Artesanais 2022, promovido polas Nacións Unidas
e representado en España polo Ministerio de
Agricultura, Pesca e Alimentación, que ofrece un
retrato da pesca artesanal no mundo.
*Imaxes pertencentes ao fondo fotográfico da
Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura (FAO).
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INAUGURACIÓN — Venres 28, 17:30 h

MESA PROXECTA

Os festivais de cinema no rural

Mesa redonda organizada en colaboración con
Proxecta. Coordinadora Galega de Festivais de
Cinema, na que diversos profesionais do sector
debaterán sobre a realidade de programar festivais
de cinema no rural galego. Moderada por Elena
Mareque (Proxecta), contará coa participación
de Ángel Sánchez (codirector de Play-Doc),
Xisela Franco (cineasta e curadora en festivais),
Manuel Pena (director de FICBUEU) e Jesús Silva
(programador en MDFDM e crítico de cinema).
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Sábado 29, 10:00 h

ACHEGAMENTO AO
MARISQUEO A PÉ

Representantes
da
Agrupación de
Mariscadoras
a
pé
da
Confraría
San Bartolomé de Noia farán unha
demostración do proceso extractivo do
marisco na praia de Siavo. A continuación,
na Lonxa do Freixo, as persoas participantes
poderán ver como se clasifica e pesa o
produto.
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Sábado 29, 12:00 h

MESA PESCA SOSTIBLE

A imaxe da pesca e dos
pescadores na sociedade

Mesa redonda na que participarán varios expertos
e profesionais do sector pesqueiro e científico, na
que conversarán sobre a percepción que ten a
sociedade do mundo da pesca, así como a súa
repercusión no eido político e medioambiental.
Moderada por Javier G. Galdo, reunirá a Basilio
Otero (presidente da FNCP), Carmen Alonso
(patroa e pescadora no “Carmín”, Asturias),
Emilio Louro (Comercialización e Distribución de
Pesca Artesanal Online) e Eva Velasco (científica
e investigadora en IEO/DIVERSIMAR).
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Domingo 30, 10:00 h

DEMOSTRACIÓN
GASTRONÓMICA

Degustación gastronómica a cargo da Asociación
de Hostalaría Ría da Estrela. Constituída por un
grupo de hostaleiros da Ría de Muros e Noia, está
formada na actualidade por preto de 30 socios,
representantes do tecido empresarial turístico da
zona. Os pratos serán elaborados con produtos
típicos e de proximidade.
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Domingo 30, 12:00 h

ANDAINA DE DIVULGACIÓN
Cos pés mollados

Andaina de divulgación e coñecemento
sobre
a
importancia
histórica
da
carpintaría de ribeira no Concello de
Outes, que culminará cunha visita guiada
ao Estaleiro Ciprián — Espazo Museístico
da Carpintaría de Ribeira de Outes.
Explicacións a cargo de Antonio Rodríguez
(Tremuzo) e Ignacio Fernández (Técnico
de Turismo do Concello de Outes).
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Luns 31, 10:00 h

SAÍDA NO VELEIRO
JOAQUÍN VIETA

O veleiro histórico Joaquín Vieta —
Balandro, construído no 1916 no estaleiro
de Ríos (O Freixo), inicia a súa actividade
como embarcación de transporte de
mercadorías en 1917. Dende os anos 60
ata comezos do século XXI, actúa como
barco auxiliar de batea. Será a comezos
deste século cando a Asociación Balandro
Joaquín Vieta o salve do despece e aposte
pola súa reconstrución.

Durante a Mostra, o veleiro sairá do porto
do Freixo xunto a varias embarcacións
tradicionais da Asociación Terra de Outes,
bordeando a liña de costa da Ría de Muros
e Noia.
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Luns 31, 12:00 h / Martes 1, 12:00 h

OBRADOIRO DE CINEMA
CON MÓBILES

O Obradoiro de Cinema con Móbiles, que a Mostra
MDFDM vén desenvolvendo dende a súa primeira
edición, está reforzado este ano coa participación
do alumnado en dúas actividades formativas e
didácticas que contaron coa colaboración do
Concello de Outes, o GALP Costa Sostible, o IES Poeta
Añón, o Proxecto ECONOIA 3 do Plan Mar Limpo da
Consellería do Mar, a Agrupación de Mariscadoras
a Pé da Confraría de San Bartolomé de Noia e a
Asociación Cultural Terra de Outes.
Nestas actividades de formación de novos públicos
o alumnado tomou contacto coa cinematografía e
co tratamento narrativo do seu entorno patrimonial,
social e medioambiental. Durante a cerimonia de
clausura, proxectarase o traballo desenvolvido e
farase entrega dos diplomas ao alumnado.
Dirixiron as actividades Marcos Gallego e Domingo D.
Docampo.
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PROXECCIÓN E ENTREGA DE DIPLOMAS — Martes 1, 19:00 h

ORGANIZACIÓN
Dirección e produción: Marcos Gallego
Programación e condución: Jesús Silva
Comunicación: Antonio Rodríguez
Redes Sociais: Yolanda Muelas
Vídeos e proxeccións: Raquel Enríquez de Castro
Deseño gráfico: José María Picón
Fotografía: Sam Ponsford
Cobertura audiovisual: Vanessa Martínez
Mantemento web: Rubén da Silva e Noelia Núñez
Tradución e subtitulación: Dora Henríquez e Alfonso Castillo
Sonorización Sala: Luis Aceituno
Técnico de Cultura e Mocidade (Concello de Outes): Santiago Nieto
Técnico de Normalización Lingüística (Concello de Outes): Luís Pérez
Técnico de Turismo (Concello de Outes): Ignacio Fernández
Téc. de Emprego e Desenvolvemento local (Concello de Outes): Carlos Rodríguez

ORGANIZA:

DIRIXE E
PRODUCE:

PATROCINA:

COLABORAN:

Asociación de
Mariscadoras
Ría de Noia

