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2018: UN ANO DE EXPANSIÓN E CONSOLIDACIÓN

2018 foi un ano de consolidación pero tamén de expansión para CURTAS.Aaposta
daorganizaciónpolamisturado cineeabandadeseñada cuaxoununcrisol de
actividades que trouxeron consigo o aumento de público asistente en todas e
cada unhadas propostas do Festival.

Podemos cifrar a audiencia de CURTAS 2018 enmáis de 30mil persoas, xa que no
momento de redactar esta memoria as exposicións continúan abertas ao públi-
co. Amaioría chegaron da nosa vila ou da nosa provincia, pero tamén se reflexou
un notable aumento de afluencia de público de fora da provincia, de outras
comunidades comooPaís Vasco, Cataluña, Andalucía,Madrid, etc., e tamén
doutros países como Reino Unido, Francia, Portugal ou Estados Unidos.

30
MIL

MÁIS DE ASISTENTES

4
MIL

MÁIS DE OBRAS RECIBIDAS

30MÁIS DE PAÍSES REPRESENTADOS



AprogramacióndeCURTAS2018 foi amáis ambiciosade todas as levadas a caboata
agora, e pese á dificultade engadida dun orzamento limitado no que non ten cabi-
daapublicidade,oresultadofoiunrotundoéxito. Revalidando a súaposicióncomo
eventoculturaldeprimeiraordequecontribuepositivamente ádinamizacióntu-
risticadanosavilaedacomarca, levandoonomedeVilagarcía deArousamáis aló
da súaáreade influencia, e resultapositivo tantoparaosectorcultural comopara
a hostalaría e o comercioda localidade.
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O PROGRAMA MÁIS AMBICIOSO ATA AGORA

167MÁIS DE HORAS DE PROGRAMA

130MÁIS DE FILMES PROXECTADOS

30MÁIS DE ACTIVIDADES PARALELAS
“Un importante elemento dinamizador
de la cultura y de la economía local”

— LA VOZ DE GALICIA



Longametraxes, curtametraxes, documentais,
videocreación,... todosestiveron representadosen
CURTAS 2018. Contouse coa presenza de nu-
merososrealizadoreseequiposdosfilmespre-
sentados no festival. Ademáis entregaronse
premioshonoríficosanomes tanrecoñecidos
como Antonio Durán “Morris” ou Macarena
Gómez. E coma ven sendo habitual, prestouse
especial atención ao audiovisual galego.

— 4—

O AUDIOVISUAL PROTAGONISTA

“Cultura de primer nivel en
la capital arousana”

— DIARIO DE AROUSA
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MÁIS DO QUE SE VE NUNHA SIMPLE OLLADA

Ademáis da función lúdicaedepromoción turística inherente a calquer festival, o
programadeCURTAS 2018 diseñouse pensando en chegar a todos os públicos e in-
quedanzas posibles. Tratáronse temas de interese social como a inclusión; a di-
versidadedexénero;aproblemáticados refuxiados;a realidadedomaredoru-
ral; a biodiversidade; a familia; a terceira idade; etc...

Tivo unha función didáctica a través das diferentes clases maxistrais audiovisuais
e artísticas; proxeccións; debates; conferencias e encontros; etc. Contando coa asis-
tencia da Universidade deVigo ou a Escola de Banda Deseñada de Pontevedra

Incentivouálecturaeousodalingua,grazasaoconcursoeedicióndo libro“EseaTe-
rraMediafoseGalicia”; apresentacióndopoemario“Entregayderribo”;aexposición“Mes-
tres da Fantasía”; ouousodogalegopara todas as comunicacións oficiais do festival.

“O Curtas Film Fest de Vilagarcía
premia o cine de intervención social”

— PRAZA.GAL



O PALMARÉS DE CURTAS 2018
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MELLORCURTAMETRAXE
- El atraco (2017) de AlfonsoDíaz

MELLORDIRECTORCURTAMETRAXE
-Ainhoa (España, 2017) de Iván Sainz-Pardo

MELLORCURTAMETRAXEGALEGA
- El últimoadiós (2017) de Rubén Cruz

MELLORDIRECTORCURTAMETRAXEGALEGO
- Carlos A. Quirós porAponte é aponte (España, 2018)

MELLORCURTAMETRAXEDEANIMACIÓN
-TheBox (Eslovenia, 2017) deDusan Kastelic

MELLORLONGAMETRAXE
- Sanfelices (España, 2018) de Roberto Lázaro

MELLORDIRECTORLONGAMETRAXE
- Luis Diogo porUmaVidaSublime (Portugal, 2018)

MELLORDOCUMENTAL
- InviernoenEuropa (España, 2018) de PoloMenárguez

PREMIO‘DOCUMENTAGALICIA’ MELLORDOC.GALEGO
-Mariñeiro (España, 2018) de JuanGaliñanes

PREMIO‘ROBERTOCAMBA’ÁMELLORVIDEOCREACIÓN
-Areka (España, 2017) de BegoñaVicario
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MOITO MÁIS CA PROXECCIÓNS...

CURTAS 2018non son sóproxeccións. As actividadesparalelas foronmoi numerosas
egozarondungranéxito.Exposicións; demostracióndemaquillaxedoReidaNoi-
te;photocalls; iniciaciónaoSoftcombat;videoxogos; xogosdemesaederol; en-
controscosconvidados; clasesmaxistrais;presentaciónsde libros; sesiónsdesi-
naturas; performances; visitas guiadas; concerto debandas sonoras; etc...

“Pura fantasía en
clave de éxito”

— FARO DE VIGO
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... UNHAMOREADEEXPERIENCIAS



CURTAS 2018 trouxo consigo un
plantel de convidados de autenti-
co luxo.Nomesdeprimeiraliñada
televisión, do cinema, da litera-
tura ou da banda deseñada dé-
ronsecitaenVilagarcíaparapar-
ticiparnoeventoecompartir copú-
blico tantoanécdotas comocoñe-
cemento a partes iguais.
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CONVIDADOS DE LUXO

CIRUELO CABRAL

MACARENA GÓMEZ

ESTEBAN MAROTO

ANTONIO DURÁN “MORRIS”

NEKRO

JOHN HOWE (O SEÑOR DOS ANEIS)

LUIS DAVILA

ARIEL OLIVETTI

“Todo un
acontecimiento”

— FARO DE VIGO
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AS EXPOSICIÓNS DE CURTAS 2018

Retallos daTerra Media, Unha espectacular exposición de obxectos e armas vistas nas triloxías
de“O Hobbit”ou“O señor dos aneis”, ademáis de varias figuras a tamaño real. A exposición com-
pletase cunha selección de ilustracións dos principais artistas que aportaron a súa visión ao uni-
verso creado por J.R.R. Tolkien.

Aarte fantástica de Ciruelo Cabral, unha selección da obra deste ilustrador arxentino.

XIII A arte deNekro, unha exposición sobre este ilustrador galego que conquistou aomundo.

Mestresdafantasía, unhaexposicióndecarácterdidáctico, compostaporpaneisque repasanosprin-
cipais autores da literatura fantástica.

Homenaxe aXogodeTronos. Exposición de obxectos damítica serie de televisión.



CLASESMAXISTRAIS

- Maquillaxe de FX: Creando ao Rei da Noite por Vin FX Studio
- Produción de curtametraxes por Olga Osorio
- Ilustración dixital e fotocomposición por Nekro
- Técnicas de pintura con acuarela por Ariel Olivetti
- Imaxinando Dragóns por Ciruelo Cabral e John Howe
- Introdución ao softcombat deportivo por LARPeiros (2 sesións)
- Combate interpretativo por LARPeiros (2 sesións)

ENCONTROS

- Encontro con Luis Davila
- Encontro con Nekro
- Encontro con EstebanMaroto
- Encontro con Macarena Gómez

VISITAS GUIADAS A EXPOSICIÓNS

- Visita guiada por Nekro
- Visita guiada por Ciruelo Cabral

OUTRAS ACTIVIDADES

- Feira de Artesanía e Obxectos Curiosos (3 días)
- Torneo Bosses (1 sesión)
- Prácticas de Softcombat (2 sesións)
- Exhibicións pola Escola de Esgrima Antiga de Pontevedra (2 sesións)
- A Sinfonía do Dragón (Concerto de Bandas Sonoras)
- Presentación do libro “E se a Terra Media fose Galicia”
- Presentación do poemario “Entrega & demolición”
- Photocall co Trono de Ferro (4 sesións)
- Photocall co Rei da Noite (1 sesión)
- Desfile do Rei da Noite e escolta polas rúas da vila (1 sesión)
- Sesións de sinaturas (3 sesións)
- Xogos de Rol e de Mesa (5 sesións)
- Videoxogos (5 sesións)

AS ACTIVIDADES PARALELAS DE CURTAS 2018
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“Para pensar...
El FESTIVAL CURTAS es un grande.
Un lujo para Vilagarcía y la comarca

por el que hay que apostar.
¡Y apostar a lo grande!”
— RADIO AROSA CADENA SER —


