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anos despois comeza o longo proceso de produción da longametraxe N‐VI, que estreará no 2012. Con
este filme consegue recoñecemento no Festival de Málaga, Márgenes, MiradasDoc e Alcances
e está presente tamén na Seminci, Cinespaña, Lima Independiente e DocumentaMadrid.
Xisela Franco (Vigo, 1978) Cineasta e investigadora.
É licenciada en Comunicación Audiovisual e Humanidades. No 2003 funda xunto a Noé Rodríguez Epojé
Films e con esta produtora guionizan e dirixen documentais para televisión. No 2006 estuda en Canadá
un máster onde profundiza na teoría e práctica documental. De volta en Vigo, doutórase en Belas Artes
cunha tese arredor do cine‐museo. Ten dirixido máis dunha vintena de documentais e pezas
experimentais. Codirixe en 2004, con Noe Rodríguez, AADAT. Este documental foi premiado no
festival de videoarte de Vitoria-Gasteiz e seleccionado na European Short Film Biennale de
Alemania e Images Festival de Toronto.
Noé Rodríguez
Noé Rodríguez empezou a súa actividade profesional hai máis de 15 anos. Fundou xunto a Xisela Franco
a produtora Epojé Films. A través dela coproduciu e codirixiu AADAT, documental etnográfico que tivo
gran acollida en festivais internacionais. Deseguido, obtivo a bolsa de Caixa‐Canada e mudouse a
Toronto para estudar produción de cine na Universidade de York. Na actualidade reside nesa cidade e
participa activamente na comunidade de cinema experimental.
Eloy D. Serén (Simes, 1985). Cineasta.
Estuda Ciencias da Comunicación en Salamanca, Milán e Barcelona, onde a continuación realiza un
Máster en teoría e práctica do documental creativo. Antes de comezar a súa andaina como cineasta
traballa como crítico de cine na Radio Galega, Cahiers du Cinéma España e Cineuropa. En 2012 emigra a
Suecia, onde filma o seu documental Pettring. Este traballo estreouse no Festival Europeo de
Sevilla en 2013 e ten sido seleccionado en numerosos festivais internacionais. Actualmente
traballa na súa segunda longametraxe.
Que é o Galician Film Forum?
O GFF é unha iniciativa que xorde de xeito espontáneo a principios deste ano nun grupo de
galegos e galegas emigrados en Londres cun grande interese pola cultura galega. O obxectivo
do GFF é crear un espazo para a difusión do cine galego na capital británica.
A primeira xornada de cine galego en Londres organizada polo GFF tivo lugar o pasado 20 de marzo na
universidade King’s College. O programa incluíu a longametraxe ‘Encallados’, dirixida por Alfonso
Zarauza, e dúas curtametraxes: ‘1977’, animación dirixida por Peque Varela e ‘Curricán’ de Álvaro
Gago.
O Galician Film Forum ten vocación de continuidade servindo baixo tres eixes ao cine galego:
como plataforma de exhibición, como observatorio da nova diáspora creativa audiovisual no
Reino Unido e como espazo de reflexión sobre o cine e a cultura galega en termos universais.
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