XXIX
SEMANA
DE CINE
SUBMARINO

Acto de recoñecemento da Semana de
Cine Submarino Universidade de Vigo a
Jorge J. Candán pola consecución do
Campionato do Mundo de Vídeo Submarino 2019

Jorge J. Candán, produtor de
documentais e fotógrafo, leva
vinte anos dedicado en exclusiva á
produción de traballos fotográficos,
documentais de divulgación científica
e proxectos artísticos, tanto de
natureza subacuática coma terrestre.

son Campeóns do Mundo de Vídeo
Submarino 2019 e 2010, Campeóns
de España de Vídeo Submarino 2009,
2010, 2011 e 2018, Premio Prismas
de Divulgación Científica, Casa das
Ciencias (A Coruña)...

Nacido en Vigo, as súas producións
dan a coñecer o valor natural de
Galicia, dos nosos ríos e rías. Os seus
traballos, realizados tanto en Galicia
coma noutros lugares do mundo,
foron divulgados por canles de
televisión nacionais e internacionais.
Algúns dos premios obtidos en
documentais de produción propia

O retorno

A Universidade de Vigo e a Semana de Cine Submarino Universidade de
Vigo sempre camiñaron da man: temos os mesmos anos e o mesmo vínculo
co noso mar.
O vínculo da UVigo co mar é innegable, firme e decidido: o campus de
excelencia internacional Campus do Mar, a docencia e a investigación
nas facultades de Ciencias, a Ecimat e a organización da Semana de Cine
Submarino son boa proba disto.
Pola súa banda, a Semana de Cine programa cada edición unha coidada
selección e un equilibrado contido centrado na vida oceánica (tamén
fluvial) e conforma un programa atractivo e de interese, que contribuirá a
que todas as persoas coñezamos un pouco mellor o mar.
Traballo vencedor no Campionato do Mundo de Vídeo Submarino, 2019
Galicia 5 min. Galego
Produción: J. J. Candán Producciones
Dirección: Jorge J. Candán
Imaxe, guión e montaxe: Jorge J. Candán
Axudanta de cámara e de mergullo: Pilar Barros
Música: Daviz Morales

Sinopse
Hai 1112 anos que ningún ser humano habita o planeta Terra… Hai
séculos que a humanidade se viu obrigada a abandonar un planeta…,
ermo, contaminado, maltratado e demasiado cálido…
O retorno pretende enviar unha mensaxe de conservación do noso
planeta. Unha mensaxe moi divulgada na actualidade, pero neste caso
desde dun punto de vista e unha atmosfera completamente diferente.
Nunha atmosfera futurista este traballo mostra un futuro imaxinario,
desalentador e indesexable para a humanidade, pero sen deixar de
reflectir a beleza e a biodiversidade dos ecosistemas mariños.

Porque ambas, Universidade de Vigo e Semana de cine, apostamos por
proseguir na gran tarefa que todas e todos temos por diante: garantir
a conservación dese mundo natural e fascinante que a través das novas
tecnoloxías audiovisuais se nos presentará nos distintos documentais. Canto
máis coñezamos o mar, máis o habemos de querer e máis o coidaremos
co fin de preservalo para as vindeiras xeracións, as cales acolleremos nas
sesións matinais que temos preparadas para elas.
A selección dos documentais escollidos, para esta edición, conforman
unha oportunidade única de coñecer dende as costas portuguesas as
superproducións que nos trasladan a afastadas augas, ao Mediterráneo ou
aos ríos onde aínda habita o salmón. Máis este certame non só permite
gozar das proxeccións e aprender dos seus contidos, senón tamén ampliar
a información transmitida, a través dos invitados que participan na
presentación das súas producións.

Extensión
Universitaria

A nosa viaxe particular ás profundidades submarinas non sería posible sen
a coordinación e a organización entusiasta da Vicerreitoría de Captación
de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria coa inestimable
colaboración de Afundación. Grazas e parabéns polo voso esforzo.
Grazas tamén a todas e todos que vos achegades a gozar das proxeccións,
por vós e para vós, polos que virán, polo mar de Galiza e todos os mares do
mundo... estades convidadas e convidados.
Manuel J. Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

Patrocina

Colaboran

VIDA SUBMARINA

20, 21 e 22 de novembro, 2019
20.00 horas
Teatro //Afundación Vigo
ENTRADA LIBRE
cinesubmarinodevigo.gal
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Anxo Mena

Nuno Sá

David Álvarez Fernández

Membro do Departamento de
Xeociencias Mariñas e Ordenación do
Territorio e do grupo de Oceanografía
Xeolóxica e Bioxeoquímica (XM-1)
da Universidade de Vigo. Membro
tamén do grupo de investigación
internacional The Drifters para o
estudo das correntes de fondo e os
depósitos sedimentarios asociados.
Licenciado en Ciencias do Mar en
2006 e doutor pola Universidade de
Vigo dende 2014. Investigador de
posdoutoramento a través dunha bolsa
da Xunta de Galicia. Especialista en
Paleoceanografía e sedimentoloxía
e cambios climáticos abruptos a
través do estudo micropaleontolóxico,

sedimentario e tomográfico de
rexistros sedimentarios mariños.
Actualmente está a traballar no
estudo dos sistemas sedimentarios
contorníticos asociados á circulación
oceánica, principalmente, á acción da
auga mediterránea ao longo da marxe
ibérica atlántica e como esta varía cos
cambios climáticos durante os últimos
milleiros de anos.

Nuno Sá rematou a súa licenciatura
en Dereito en 2001. Un ano despois,
mudouse ás illas Azores, onde viviu
durante doce anos conectado co mar.
Foi o primeiro fotógrafo portugués de
vida silvestre galardoado nalgúns dos
concursos de fotografía de natureza
máis importantes do mundo, e é
autor de seis libros e de varias ducias
de artigos publicados en revistas
nacionais e internacionais, como
National Geographic Portugal.
Como fotógrafo de vida silvestre, Nuno
Sá foi moi activo en crear conciencia
sobre a vida mariña única das Azores e
de Portugal.

En 2010 comezou unha nova forma
de involucrar as persoas e abriu a
primeira compañía de produción de
Portugal especializada en imaxes
subacuáticas: Atlantic Ridge
Productions.
Baixo ou sobre a auga (pero
principalmente debaixo), Nuno Sá
cooperou como produtor, director
de fotografía ou cámara con varias
canles de televisión nacionais e
internacionais como BBC, National
Geographic Channel, Discovery
Channel UK, canle xaponesa NHK,
Austrian ORF/Universum e
moitas outras.

Nuno Sá formou parte do equipo de
cineastas principais da serie Blue
Planet II, nos episodios «One Ocean»
e «Big Blu», que filmou nas Azores e
en Noruega. A súa participación no
equipo de cinematografía de Blue
Planet II valeulle un BAFTA en 2018 e
un nomeamento ao Emmy. Tamén foi
cámara subacuático principal para
outras producións de alto perfil como
os animais de BBC, episodio 3, ou
ORF/Nat Geo Wild-Wild Islands of the
Atlantic. Actualmente está a producir
a primeira produción importante de
Portugal sobre a vida mariña
dese país.

Doutor en Bioloxía e profesor
de Zooloxía na Universidad de
Oviedo. Desenvolveu a súa carreira
como investigador e docente en
varios centros de investigación e
universidades, tanto españolas
coma europeas.
Entre as súas especies de estudo
destacan as aves mariñas, os
salmónidos e os anfibios.

Como documentalista, xunto a Jorge
Chachero, dirixiu os documentais Os
últimos dragóns de Oviedo (Premio
ao documental mellor valorado polo
público na XXVIII edición da Bienal
Internacional de Cinema Científico de
Ronda), O ocaso do rei e a curtametraxe
A viaxe do salmón (primeiro premio
no I Certame de Curtametraxes sobre
Bioloxía da Conservación, organizado
pola Universidad de León).

Guerreiros dos océanos		

Salvemos o noso mediterráneo

Planeta azul II: o océano

Mar, a última fronteira: Continente

Mar, a última fronteira: Azores I

O ocaso do rei

EUA 47 min. Español
Produción: Enric Sala e Mark Bauman
Guión: Arthur F. Binkowski, Geoff Luck, Jonathan Grupper e Neil Gelinas
Imaxe: Manu San Félix et al.
Música: Chrios Biondo, Ian Milliken, Lenny Williams e Mac Squier

España 47 min. Español
Dirección: Manu San Félix
Guión: Graciela Almendral e Fernando González
Imaxe: Manu San Félix, Aitor Lekue, Raul Vaquero e Joan Matorell
Música: cortesía de Extreme Music
We Change AIE e Suco Films en colaboración con National Geographic

Gran Bretaña 55 min. Español
Produción: Jonathan Smith
Imaxe: Nuno Sá, Alfredo Barroso, Chris Bryan, Patrick Dykstra et al.
Música orixinal: Hans Zimmer, Jacob Shea e David Fleming
BBC Earth

Portugal 45 min. Portugués
Dirección: José Fragoso
Idea orixinal, realización e produción: Nuno Sá
Imaxe: Nuno Sá, Jonathan Karlsson e Gonçalo Pôla
Guión: Alexandre Borges
Audio: Billyboom Sound Design, Rui Pereira, Sara Godinho, Filipe
Capitao e Tiago Orato
Atlantic Ridge Productions

Portugal 45 min. Portugués
Dirección: José Fragoso
Idea orixinal, realización e produción: Nuno Sá
Imaxe: Nuno Sá, Jonathan Karlsson e Gonçalo Pôla
Guión: Alexandre Borges
Audio: Billyboom Sound Design, Rui Pereira, Sara Godinho, Filipe
Capitao, Tiago Orato
Atlantic Ridge Productions

Asturias 50 min. Español
Dirección: David Álvarez e Jorge Chachero
Guión: David Álvarez
Imaxe: Jorge Chachero e David Álvarez
Produción: Documentazul SL
Deseño musical e son: Marcos Cabal
Locución: Nuria Santos

Sinopse
Nat Geo Wild segue loitando para apoiar as especies en perigo de
extinción con «misión crítica». «Temos o poder de elixir, pero o tempo
para tomar esa decisión estásenos escapando. Aínda está nas nosas
mans», afirma Sylvia Earle neste documental, que conta con expertos
conservacionistas como Earle e Enric Sala. A recoñecida bióloga mariña
de National Geographic é unha das voces cualificadas que, xunto a
outros compañeiros, como o explorador residente da sociedade National
Geographic, Enric Sala, alertan sobre a terrible situación dos nosos
fondos mariños sen perder o optimismo e buscando solucións realistas e
alcanzables. O biólogo mariño español lidera o proxecto Pristine, unha
aposta da sociedade National Geographic destinada a protexer enclaves
mariños seriamente ameazados pola contaminación ou a pesca nonregulada. Para estes expertos, é esencial que a xente entenda que aínda é
posible cambiar as cousas, e por iso embárcase nunha misión que o levará
a Palau, un pequeno estado situado no océano Pacífico e composto por
unhas 250 illas e illotes. Para moitas persoas trátase da «xoia do Pacífico»,
recoñecido como un dos grandes paraísos para o mergullo, pero é tamén
todo un exemplo de boa conservación.

Sinopse
A posidonia oceánica é algo máis ca unha planta acuática: é a nosa
principal fonte de osíxeno. E está a piques de desaparecer, o que deixa
nunha situación (aínda máis) crítica o Mediterráneo, que xa alcanzou
niveis récord de contaminación: concentra 1,25 millóns de fragmentos
de microplásticos por quilómetro, tal e como indica o informe de WWF.
Unha trampa do plástico. Unha clara ameaza para a fauna mariña e,
en consecuencia, para a saúde humana. O biólogo Manu San Félix,
que dedicou máis de trinta anos da súa vida a estudar e a loitar pola
conservación do Mediterráneo, afonda na importancia de crear traballos
como este para contribuír á concienciación do público espectador. «É a
través do encontro con científicos e expertos como se poden analizar os
principais problemas e ameazas, así como as posibles solucións para salvar
o Mediterráneo.»

Sinopse
Planeta azul, realizada pola BBC, é a primeira serie documental
exhaustiva sobre a vida nos océanos do mundo. A gravación durou cinco
anos e tivo un orzamento de 10 millóns de dólares para producir esta
serie que é todo un fito na exploración do océano, un mundo do que
se sabe menos ca da Lúa. A serie vai máis lonxe e máis profundo para
mostrar a vida nos océanos como nunca antes se viu. As extraordinarias
imaxes desta serie documental mariña mostran o mar na súa faceta máis
sorprendente e cativadora. Mergúllate nun mundo de arrebatadora
beleza e descobre novas especies, visita hábitats nunca vistos e sé
testemuña de relatos de supervivencia nunca antes captados por
unha cámara.

Sinopse
O equipo de mergullo «Mar, a última fronteira» parte de Sagres para
navegar máis de 400 km e somerxerse nas augas cristalinas e animadas
que rodean a montaña submarina máis grande de Europa, o Banco
Gorringe. Fóra de Sesimbra, mergullaranse rodeados de rápidas quenllas
e logo partirán cara á asollada costa de Cascais para descubrir o mellor
lugar do país onde somerxerse con melgachos. Terminamos a nosa
viaxe en Matosinhos para mergullarse entre os cascallos dun submarino
alemán da segunda guerra mundial

Sinopse
O equipo de mergullo «Mar, a última fronteira» parte cara ás illas Azores
para embarcarse nalgunha das experiencias máis extremas que se poden
experimentar no mar de Portugal. Desde a illa Faial descenderemos mil
metros de profundidade, a bordo dun dos poucos submarinos do mundo
capaces de resistir as presións extremas das augas abisais. Pero non nos
detemos aquí, continuaremos mergullando co animal máis grande que o
planeta Terra habitou, a colosal balea azul, e visitaremos a única reserva
mariña voluntaria de Portugal na illa máis pequena das Azores.

Sinopse
Entre todos os habitantes do río, o salmón espertou a atención dos
seres humanos desde tempos inmemoriais, xa que mesmo aparece nas
primeiras pinturas rupestres á beira de bisontes, cabalos e renos como
proba da súa importancia desde a prehistoria.
Ao longo da historia, os salmóns foron pescados tanto no mar coma no
río cando regresaban para reproducirse, e tras séculos de persecución
e de destrución do seu hábitat, os sobreviventes daqueles magníficos
animais sobreviven en menos dunha terceira parte dos ríos que
ocuparon no pasado. No sur de Europa, no límite máis meridional da súa
distribución natural, algúns deles aínda permanecen como un recordo
vivente da última era glaciar, xunto a osos pardos e a pitas do monte.
Neste documental seguiremos os salmóns ao longo do seu incrible ciclo
de vida, desde o seu nacemento ata a súa viaxe cara ao océano e o regreso
ao río que o viu nacer, e falaremos da súa relación co ser humano, desde a
antigüidade ata os nosos días.

