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CORRENTES

OBRADOIRO DE CINEMA
CON OLIVER LAXE
A mirada dualista e disociada da sociedade moderna percibe –e polo tanto
conceptúa– o mundo separando contido de forma, corpo de alma, home de
natureza. Transcender eses dualismos, transcender as fallas da modernidade…
se a arte ten obxectivos ou fins, este é posiblemente un dos máis salientables.
Neste obradoiro achegarémonos ao río Lérez.
Mais o río Lérez non é só o río en si mesmo –o seu percorrido, a súa canle, as
súas correntes, o seu caudal, as súas beiras, a súa fauna e a súa flora...– O
río tamén son as persoas que o habitan e que axudan a conformar un todo
indisoluble (e indivisible) cheo de pequenos xestos eternos onde home e
manifestación disólvense nun todo.

As pezas resultantes exhibiranse na
Edición 02 de Novos Cinemas, Festival
Internacional de Cinema de Pontevedra
www.novoscinemas.com
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OBRADOIRO CON OLIVER LAXE
OLIVER LAXE (París, 1982)
Fillo de de emigrantes galegos, Oliver Laxe nace en París en 1982. Con seis
anos regresa coa súa familia a Galicia para instalarse na Coruña. Comeza
os seus estudos de Comunicación Audiovisual no campus de Pontevedra
e trasládase a Barcelona, onde remata a súa formación académica
na prestixiosa universidade Pompeu Fabra. Durante a súa estancia en
Londres realiza, en colaboración con Enrique Aguilar, a curtametraxe
Grrr! nº7: y las chimeneas decidieron escapar (2006). Desde 2006 reside en Tánxer, onde filma
a curtametraxe Grrr! nº8: Suena la trompeta, ahora veo otra cara (2007) e a mediometraxe
París #1 (2007). Estas obras foron exhibidas, e en ocasións premiadas, en mostras de arte e
festivais de cinema como o Festival Internacional de Cine de Gijón, BAFICI, Indielisboa, Festival
Internacional de Cine de Las Palmas, Festival de Cine Experimental de Granada, Filminho, PlayDoc... Durante a súa estancia en Tánxer imparte clases de cinema nunha asociación de acollida
de menores, experiencia da que xurdirá a súa primeira longametraxe en 35mm. Todos vós
sodes capitáns (2010), que se estreou na Quincena de Realizadores do Festival de Cannes, onde
recibiu o premio FIPRESCI. A súa segunda longametraxe, Mimosas (2016) obtén o Gran Premio na
Semana da Crítica de Cannes 2016.

OBXECTIVOS DO OBRADOIRO
- Apostar por unha praxe
cinematográfica e poética
- Fomentar o desenvolvemento de
procesos creativos orgánicos

- Exercitar o estar sobre o conseguir
- Convidar a viaxar
- Concibir o cinema como ferramenta
de descuberta

INFORMACIÓN BÁSICA
Número de sesións: tres, a razón dunha sesión mensual
Días: martes, venres e luns
Duración: 24 horas presencias e titorías online
Horario: 10.00h-14.00h e 16.00h-20.00h
Datas: 04 de abril, 05 de maio, 12 de xuño
Espazo: Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación (Campus A Xunqueira, s/n)
Horario do obradoiro:
ABRIL: día 04 (10:00h a 14:00h e de 16:00h a 20:00h)
MAIO: día 05 (10:00h a 14:00h e de 16:00h a 20:00h)
XUÑO: día 12 (10:00h a 14:00h e de 16:00h a 20:00h)

www.novoscinemas.com
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OBRADOIRO CON OLIVER LAXE
REQUISITOS DE SELECCIÓN
• Ser estudante da Universidade de Vigo, no Campus de Pontevedra.
• Documentación necesaria:
1. Datos persoais: Nome e apelidos, teléfono de contacto e-mail persoal.
2. Curriculum vitae abreviado.
3. Enlace dunha peza audiovisual -duración máxima de 5 minutos- de autoría propia que
denote unha sensibilidade acorde aos obxectivos do obradoiro. O enlace da devandita
peza e a súa clave serán facilitados ao equipo de Novos Cinemas e enviados vía mail ao
seguinte enderezo: info@novoscinemas.com
• Requisitos
• Manexar solventemente ferramentas de produción e posprodución audiovisual
• Dispoñer dun ordenador portátil e de software de edición de vídeo
• Ter capacidade para desenvolver un proxecto alleo á produción cinematográfica e
audiovisual estándar
• Adaptabilidade para traballar nunha contorna colectiva e colaborativa
O equipo de “Novos Cinemas” seleccionará dez aspirantes. As persoas interesadas enviarán
a documentación requerida a info@novoscinemas.com ata o 15 de marzo. O 28 de marzo
publicarase a listaxe dos seleccionados. Consultar https://campuspontevedra.uvigo.es/ e https://
www.novoscinemas.com/
Entre o 28 e o 31 de marzo, o estudantado confirmará a súa participación vía mail (co asunto
CORRENTES) ao seguinte enderezo vic.pon@uvigo.es. Achegaranse os seguintes datos: nome e
apelidos, grao e curso, copia dixital do D.N.I., copia dixital do xustificante de matrícula do curso
2016/2017.
*Tras a súa selección, o estudantado comprométese formalmente a asistir a todas as sesións presenciais do
obradoiro e a cumprir con todos os requistos establecidos no mesmo. No caso de incumprir con algún deses
preceptos, o alumno ou alumna perderá, automáticamente, a súa condición de bolseiro ou bolseira.

PROGRAMA DO OBRADOIRO
Abril/Martes 04
Marco referencial
e contexto
Conceptos
estéticos e
exemplos
Horario: 10h-14h e
16h-20h

www.novoscinemas.com

Maio/Venres 05
Práctica de
campo
Horario: 10h-14h e
16h-20h

Xuño/Luns 12
Visionado e
análise das pezas
e asesoramento
cara a unha
montaxe final
Horario: 10h-14h y
16h-20h

Xuño/Martes 27
Exhibición
pública das
pezas realizadas
durante o
obradoiro
Horario: Por
determinar
Espazo: Teatro
Principal

