ROMARÍA ETNOGRÁFICA RAIGAME

CINE CARLOS VELO
DOCUMENTAIS
ANTROPOLÓXICOS e ETNOGRÁFICOS
PROGRAMACIÓN: 17 de Maio de 2019
11:00- Proxeccións en bucle de videos:
• CGAI: Gravacións do S. XX  de feiras en Ourense, Santiago, e outros
lugares de Galicia
• Celanova, Castromao feira e concurso de gando 1963
• Pazo de Fontefiz: Centro Zooxenético de Galicia
• BOAGA: Razas autóctonas de Galicia
12:00- SIMPOSIO:
Razas autóctonas gandeiras - A tracción animal moderna   
Coa participación de:
Cástor José Rivero e Davide Outeiro
13:00- Proxección en bucle de videos
16:30- Proxección en bucle de videos
17:30- Debuxo con area. Espectáculo audiovisual de Marcos Escudero
18.00- Proxección en bluque de videos
Fotografía da feira de Riós. Ca. 1970

CONCELLO
DE CELANOVA

FEIRAS DE GALICIA
Documentais sobre as feiras do S. XX

U

nha selección de pequenos documentais
de distinta procedencia na que se fai un
percorrido polo que foron as feiras no noso
país no século XX. Imaxes da Feira de Celanova nos anos 60, de Ourense, de Santiago, a
de Pontevedra, a de Ponteareas e outras, que
rememoran tempos pasados.

PAZO DE FONTEFIZ
Centro Zooxenético de Galicia

O

Centro de Fontefiz leva varias décadas traballando na recuperación e conservación
das razas de gando autóctonas, desenvolvendo
os Programas de Conservación ex situ para a
preservación e mantemento dos recursos xenéticos animais.
BOAGA:
Razas autóctonas de Galicia

A

Federación de Razas Autóctonas de Galicia (BOAGA) é unha federación de asociacións de criadores de razas autóctonas gandeiras e na que participan 674 explotacións
con máis de 24.000 cabezas de gando.
CON AREA COUSASDEBUXO
Espectáculo audiovisual de Marcos Escudero

U

nha mestura de técnicas do comic e as sombras
chinesas realizada sobre un caixón retroiluminado fan que os debuxos de Marcos Escudero nos
conten historias. As imaxes van aparecendo e desaparendo con lixeiros movementos das mans sen
que o público poida apartar a vista do que sucede
na pantalla.
O “Sand Panting” é unha técnica de ilustración
con area sobre un cristal translúcido cunha luz por
debaixo proxectado mediante unha cámara sobre
unha pantalla.

