O GALICIAN FILM
M FORUM PRESENTA
A EN LOND
DRES O FILME “TRA
ALAS LUCE
ES”, UN
RETRA
ATO FEMIN
NINO DA VIDA NÓMAD
DA DUNHA
A FAMILIA DE FEIRAN
NTES

A nova
a edición do Galician Film Foru m (GFF), que
q leva po
or nome “O
Olladas de Muller”
terá lug
gar o vind
deiro 20 de
e novembrro as 18:30
0, na prestixiosa un iversidade King´s
College
e de Londrres.
as Luces, dee Sandra Sánchez,
S
O evento consistirrá na proxección dunh a longamettraxe, Trala
axes; Galic
cia Portobe
ello Road, de Adriana
a Páramo e Conversa
a cunha
e dúas curtametra
morta, de Sonia
S
Ménde
ez. Despoiss dos filmes
s terá lugar un coloquioo no que pa
articipará
muller m
a directtora Adriana
a Páramo e un convida
ado aínda por
p confirma
ar.
e conforman
n o program
ma do terce
eiro GFF, te
eñen como nexo de un
nión que
Os tress filmes que
foron ro
odados e dirixidos por mulleres, p
polo que a “ollada” fem
minina está presente en
e todos
eles. O filme Trallas Luces, narrado en
n primeira persoa pola
a matriarcaa Lourdes, relata a
vida de
e acotío dunha familia de feirante
es. Galicia
a Portobello Road, dee Adriana Páramo,
P
amosa a relación e conversa
a dunha na
ai e a súa filla
f
sobre os
o plans dee futuro parra o seu
ante londin
nense cham
mado Galiccia, e Conversa cun
nha mullerr morta é a unha
restaura
historia “onírica” onde
o
unha muller, Ele
ena volta de
e “entre as mortas” paara ofrecerlle unha
nidade de sa
alvación a súa
s antiga p
parella e as
sasino.
oportun
Quen s
son as directoras?
a Sánchez (Narón,
(
197
70) Directorra e montad
dora.
Sandra
Estudou
u Realización Audiovis
sual na Esccola de Ima
axe e Son da
d Coruña, formando parte
p
da
primeira
a promoció
ón da esco
ola no ano 1991. A súa
s
traxecttoria como montadora
a é moi
extensa
a, tanto en
n documenttais e serie
es de ficciión, como en program
mas de televisión,
curtame
etraxes e videocreació
v
óns Dirixiu
u para TVG
G series de
e ficción coomo “112 Rescate
(2002) e Rias Ba
aixas (2003
3-2004). E ntre os do
ocumentais salientan: “Buenos Aires,
A
a
fronteira
a sur dun soño”,
s
e “Ag
guiño, sobrrevivir al Prrestige” (200
03), emitidoo por varias
s canles
naciona
ais e internacionais. A súa longa
a é “Tralas luces”, que
e acadou o Premio á mellor
direcció
ón e fotogra
afía nos Mes
stre Mateo no ano 2012.

a Páramo (Vigo,
(
1985
5) Directora e realizado
ora.
Adriana
Estuda Comunica
ación Audio
ovisual na Universidade de Compostela e posterio
ormente
trasláda
ase a Lond
dres para cu
ursar o Má ster en Realización de
e Cine na prestixiosa London
Film Scchool (2010
0). O seu primeiro tra
aballo, “Illa Pedra” ac
cadou numeerosos prem
mios en
festivaiss como Ou
urense Inte
ernacional Film Festiv
val e Braga
acine. En 22012 traslá
ádase a
Polonia
a para trab
ballar como
o programa
adora cultural e realiz
zadora na Fundacja Projekt:
Kultura. O seu último traballo, “Galicia P
Portobello Road”
R
(2015
5) vén de paarticipar no Festival
de Can
ns (O Porriñ
ño) e no Portobello
P
F
Film Festiva
al (Londres)). Actualmeente, traballa como
produto
ora en ORA
AMA.TV, que combin a coa súa labor na organizacióón do Galic
cia Film
Forum, do que é membro
m
fund
dadora.

Méndez (Vigo 1980) Directora,
D
re alizadora, guionista
g
e actriz
Sonia M
Conta ccunha forma
ación multid
disciplinar. Estudou na
a Escola de Imaxe e S
Son da Coru
uña e no
Céntre de Estudis Cinemato
ográfics (B
Barcelona). Completa a súa form
mación na Escola
Internaccional de Cine
osteriormen
C
e TV de
d Cuba. Po
nte, cursa o Posgrao een Interpretación e
Arte Dramático na
n Universidade de S
Santiago de Compos
stela. Coprooduce, guioniza e
interpre
eta a webse
erie “Angélic
ca y Robert a” premiada
a co Mestre
e Mateo, enntre outros festivais.
f
Dirixe n
numerosas curtametra
axes como
o: “Perversa
a Lola”, “L
Leo y Marioo (se dejan)”, “As
Damas Negras” e “Conversa cunha mulller morta”, as dúas últimas galarrdoadas co
o Premio
Mestre Mateo á Mellor
M
curtam
metraxe. Co
omo actriz, o seu últim
mo traballo foi “El sexo
o de los
Ángeless”, dirixida por Xavierr Villaverde
e. Actualme
ente dirixe o festival ““Carballo In
nterplay”
(primeirro festival de webseries en Esp
paña) e xestiona o WOSINC
W
(feestival de contidos
c
audiovissuais e mussicais) en Santiago
S
de Compostella.

m?
Qué é o Galician Film Forum
x
de xe
eito espontá
áneo a princ
cipios destee ano nun grupo
g
de
O GFF é unha inicciativa que xorde
as emigrado
os en Lond
dres cun grande
g
inte
erese pola cultura ga
alega. O
galegoss e galega
obxectivvo do GFF é crear un espazo
e
parra a difusión
n do cine ga
alego na cappital británic
ca.
A prime
eira edición do GFF celebrouse o 20 de marz
zo no King´s
s College o nde se prox
xectou a
longametraxe Encallados, de Alfonso Za
arauza e as
s curtametra
axes 1977’, dirixida po
or Peque
aro Gago. Tralo éxito
o acadado,, convocouuse unha segunda
s
Varela e ‘Curricán’ de Álva
a.
xornada
A 2ª ed
dición de cine
c
galego en Londre
es tivo luga
ar o pasado
o 5 de xuñño na Lond
don Film
School.. O programa incluíu a longame
etraxe N-V
VI, dirixida por Pela ddel Álamo, e dúas
curtame
etraxes: AA
ADAT, dirixida por Xise
ela Franco e Noe Rodriguez, e P
Pettring, dirixida por
Eloy Do
omínguez.
O Galiccian Film Forum
F
ten vocación d
de continuid
dade servin
ndo baixo ttres eixes ao cine
galego: como pla
ataforma de
e exhibició
ón, como observatorio
o
o da nova diáspora creativa
audiovissual no Reino Unido e como esp
pazo de reflexión sobre
e o cine e a cultura ga
alega en
termos universais.
MACIÓN DE CONTAC
CTO
INFORM
Respon
nsables de
e prensa: Duarte
D
Rome
ero Varela e Laura Rod
dríguez Arees
Correo
o electrónic
co: galicianffilmforum@
@gmail.com
Teléfon
no: +44 (0)7
7848176197
Facebo
ook: facebo
ook.com/Ga
alicianFilm
Twitterr: twitter.com
m/GalicianF
FF

