


ENCONTROS

— «Filmar como respirar. Na procura do primeiro filme»
Novos autores para novos filmes. Filmar por necesidade ou por impulso. 
Seguindo a Truffaut: “os filmes do futuro serán coma actos de amor.”
Interveñen: 
Javier Rebollo (Cineasta)
Laia Alabart, Alba Cros, Laura Rius, Marta Verheyen 
(Correalizadoras do filme “Les amigues de L’Agata”)
Mario Iglesias (Cineasta) 
Modera: Ángel Santos (Novos Cinemas)
ENTRADA LIBRE ATA COMPLETAR AFORO SÁBADO 12  |  17.00h  |  Museo de Pontevedra

— «NovosCinemas#NovosMercados»
As novas formas de exhibición e distribución de cinema. Adaptación as novas 
formas de produción e consumo. Compatibilidade coa industria clásica e 
loita contra monopolios.
Interveñen: 
Felipe Lage (Zeitun films, produtor)
Ramiro Ledo (NUMAX, exhibición e distribución)
Dolores Meijomín (Cinemas de Galicia, AGADIC)
María Yáñez (Screenly, distribución online)
Modera: Daniel Froiz (Novos Cinemas. Novo#Mercado)
ENTRADA LIBRE ATA COMPLETAR AFORO DOMINGO 13  |  12.00h.  |  Casa das Campás

NOVOS CINEMAS é un certame cinematográfico 
internacional adicado a aquelas longametraxes que 
supoñan a primera ou segunda obra do realizador 
ou realizadora a concurso. Porén, o festival, do que 
agora celebramos a Edicion Ø, e que se presenta 

coma unha síntese da nosa liña editorial, será o culmen dunha programación 
anual específica que abarcará a totalidade do espectro: exhibición, difusión, 
formación e divulgación.
A Edición 1 de Novos Cinemas. Festival Internacional de Cinema de Pontevedra 
celebrarase en xuño de 2016.

— «Lo Que Sé de Lola»  |  «O Que Sei de Lola»
Javier Rebollo, 2006 - 112´ - ESP, FRA
Lola Dueñas, Michaël Abiteboul, Carmen Machi, Lucienne Deschamps.
Léon é un home solitario que coida a súa nai enferma. Nin traballa nin se relaciona con ninguén. 
Para paliar a súa soidade, rouba o correo dos seus veciños, escoita conversas alleas. Ata que 
Dolores, unha muller española, chega ao seu barrio.

— PRESENTADA POR JAVIER REBOLLO   VENRES 11  |  17.00h.  |  Teatro Principal

RETROSPECTIVA  |  javier rebollo

— «Les Amigues de L’Àgata»  |  «As Amigas da Ágata» 
Laia Alabart, Alba Cros, Laura Rius, Marta Verheyen, 2015 - 70´ - ESP  |  ESTREA EN GALICIA  
Marta Cañas, Carla Linares, Elena Martín, Victòria Serra
Àgata segue vendo con regularidade ás súas amigas da escola, coas que comparte festas, 
intimidades, viaxes, bromas e discusións. Un espazo privado cheo de recordos, que agora ten 
que confrontar coas novas amizades que atopa na facultade e os cambios que comeza a 
descobrer en sí mesma.

— ENCONTRO COAS AUTORAS  SÁBADO 12  |  21.00h.  |  Teatro Principal

— «Volta à Terra»  |  «Volta á Terra» 
João Pedro Plácido, 2014 - 78´ - POR  |  ESTREA EN ESPAÑA
 Daniel Xavier Pereira, Antonio Guimarâes, Daniela Barroso.
Volta à Terra conta a historia dunha comunidade en extinción: os habitantes de Uz, unha 
pequena aldea das montañas do norte de Portugal dezmada pola emigración. Dos traballos do 
campo e o paso das estacións, ás festas de verán e as promesas de amor ao son das verbenas.

— ENCONTRO CON JOÃO PEDRO PLÁCIDO   DOMINGO 13  |  18.00h.  |  Teatro Principal

— «Un Jeune Poète»  |  «Un Poeta Novo» 
Damien Manivel, 2014 - 71´ - FRA  |  ESTREA EN GALICIA
Rémi Taffanel, Enzo Vassallo, Léonore Fernandes.
Apenas saído da mocidade, Rémi soña con converterse en poeta e asombrar ao mundo con 
poderosos e inesquecibles versos. Buscando a inspiración na veraniega cidade de Sète, Rémi 
está decidido a escribir o seu poema… Pero, por ónde comezar?

— ENCONTRO CO ACTOR RÉMI TAFFANEL SÁBADO 12  |  19.00h.  |  Teatro Principal

PANORAMA ACTUALIDADE

— «Só se fai unha primeira película unha vez»
Obradoiro amateur de cómo (non) facer unha película hoxe
Impartido por Javier Rebollo. 
No cinema e na vida, somos o noso mellor inimigo a maioría das veces, por iso hai tantas 
primeiras películas non nacidas ou enfermas, que no camiño se traizoaron por medo ou excesivo 
coidado, ou que fallaron xeniais porque a batalla que libraron foi demasiado grande.     
PREVIA INSCRIPCIÓN  VENRES 11 e SÁBADO 12  |  10.00-14.00h.  |  Casa das Campás

SEMINARIO

— «Acto de Clausura da Edición Ø»
Lois Patiño + Esquelas
O dúo coruñés Esquelas, exploradores das baixas frecuencias e a electrónica máis escura, 
interpretarán música en directo sobre as pezas de Lois Patiño: Montaña en sombra, Estratos 
de la imagen e Fajr, unha mostra exclusiva da súa máis recente investigación por terras 
marroquís.     
ENTRADA LIBRE ATA COMPLETAR AFORO  DOMINGO 13  |  21.00h.  |  Teatro Principal

CLAUSURA

www.novoscinemas.com
      facebook/novoscinemas   | Entrada xeral: 2€  |  Abono 3 días: 5€  |
Venda de entradas anticipada ata esgotar localidades en www.ataquilla.com e no t. 902 504 500
No caso de non esgotarse, na billeteira do Teatro Principal dende unha hora antes

POR PRIMEIRA OU ÚLTIMA VEZ

— «Todos somos Doinel»
Os 400 golpes comentada
Unha sesión especial na que o filme de François Truffaut, un dos buques 
insignia da cinefilia da era moderna, será revisado e destripado polo 
cineasta Javier Rebollo, “coma un forense sentimental namorado do corpo 
que abre en canal.”

VENRES 11  |  19.30h.  |  Teatro Principal

— «Les 400 Coups  |  Os 400 golpes» 
François Truffaut, 1959 - 92´ - FRA
Jean-Pierre Léaud, Claire Maurier, Albert Rémy, Patrick Auffay.
Filme mítico na formación da cinefilia e punta de lanza da Nouvelle Vague, o filme fai unha 
velada semblanza da infancia do autor no Paris da postguerra; do que Jacques Rivette escribiu, 
“con Os 400 golpes voltamos á infancia como se voltáramos a entrar nunha casa abandoada 
dende a guerra.”
ENTRADA LIBRE ATA COMPLETAR AFORO  VENRES 11  |  21.30h.  |  Teatro Principal

VENRES 11  |  10.30h.  |  +NOVOS proxección para colexios.(*) 


