


Nace PequeFilmes. Festival Internacional de Curtas Infantís de Galicia.

Os máis pequenos da casa terán este mes de xaneiro na Cidade da Cultura o seu propio festival de cinema. O
Festival terá proxeccións, premios do público e obradoiros familiares cos que descubrir a maxia da sétima
arte.

Durante a fin de semana do 14 ao 15 de xaneiro, o Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura proxectará máis de
40 curtametraxes destinadas ás franxas de idade de 5 a 8 anos e de 9 a 12 anos, co obxectivo de que cada grupo
de público teña unha proposta axeitada á súa idade, intereses e gustos. As curtametraxes seleccionadas ofrecen
unha pluralidade de temas, puntos de vista e historias, incidindo en numerosos aspectos sociais e éticos, sen perder
nunca de vista a diversión. Ademais, tras o visionado das curtas, cada neno e nena poderá valorar os filmes, de ma-
neira que ao finalizar o festival concederase un Premio do Público por categoría ás curtas que máis gustaron, fa-
cendo do público un espectador de cinema crítico e curioso.

As curtametraxes seleccionadas en PequeFilmes 2017 son unha mostra representativa da actualidade internacional
de cinema infantil contemporáneo en formato breve, concorrendo neste certame algúns dos máis exitosos e pre-
miados traballos dos últimos anos. Ademais, a programación do festival complétase coa proxección da longame-
traxe O agasallo de Molly Monster, premio á Mellor Película de Animación no pasado festival de Shangai.

Xunto ás proxeccións, PequeFilmes ofrece catro obradoiros formativos famliares cos que os pequenos e os seus
pais poderán descubrir o funcionamento do cinema dunha forma lúdica e práctica ao mesmo tempo: Obradoiro de
Stop Motion en Cartolina, Obradoiro de Mesa de Luz, Obradoiro de Stop Motion en Plastilina e Obradoiro de
Sonorización. 

PequeFilmes. Festival Internacional de Curtas Infantís de Galicia, é o primeiro certame cinematográfico desti-
nado aos nenos e nenas que se celebra en Galicia, e está organizado por Gaiás. Cidade da Cultura, en colabora-
ción con Cinética, colectivo cultural formado por profesionais especialistas na organización e programación de
festivais de cinema e outros eventos culturais no estado español con máis de 18 anos de experiencia.

En breve poderedes consultar toda a programación de PequeFilmes na web da Cidade da Cultura: 
www.cidadedacultura.gal



PROGRAMACIÓN 
5 - 8 ANOS - MIÑOCAS



PROGRAMA 1
Sábado 14 11:00 h. e Sábado 14 18:15 h.

A geometrie variable
Marie Bruene de Chassey (Bélxica, 2015)

Os nenos e os animais intercambian o seu estado para ilus-
trar o xeito en que cada un sente o seu propio corpo, ante
os ollos dos outros e desde unha perspectiva propia.

Premio Orange Breves Digilates en Clermont-Ferrand 2016
(Francia)

Afternoon class
Seoro Oh (Corea do Sur, 2015)

O soño vénme durante as clases da tarde; a miña cabeza
vólvese máis pesada e trato de manterme atento.

Seleccionado en Annecy 2015 (Francia)

Cats and dogs
Jesús Pérez (Suiza, 2015)

Un non pode forzar a amizade, pero unha urxencia pode
construíla.

Premio Infantil en Encounters Short Film and Animation Fes-
tival - Bristol 2016 (Reino Unido)

First snow
Lenka Ivancikova (Rep. Checa, 2015)

O pequeno e curioso ourizo abandona a súa casa para ver
un belo ceo nocturno. Pero a noite trae unha forte nevada e
queda durmido fóra. Cando esperta, descobre que todos os
camiños que coñece están cubertos de neve e encamíñase
a unha perigosa aventura para regresar á súa casa..

Premio á Mellor Curta en Chicago International Children's
Film Festival 2015 (EUA)



PROGRAMA 1
Sábado 14 11:00 h. e Sábado 14 18:15 h.

Spring Jam
Ned Wenlock (Nova Zelanda, 2016)

Un cervo novo, carente duns impresionantes cornos, sabe
que necesita improvisar doce música se quere ter algunha
posibilidade durante a tempada de apareamento.

Seleccionado en Annecy 2016 (Francia)

Surprise
Tariq Rimawi (Xordania, 2016)

A sorpresa agarda o pallaso cando descobre que o seu
único chapeu non está sobre a súa cabeza ao saír da caixa
de sorpresas.

Seleccionado en Behance 2016 (Reino Unido)

Alike
Daniel Martínez Lara (España, 2015)

Nunha vida atarefada, Copi é un pai que intenta ensinar o
camiño correcto ao seu fillo Paste. Pero... Que é o correcto?

Goya á Mellor Curta de Animación 2016 (España)

Fruit Island
Francisco Pérez, Antonio Ayuso, Pedro Gil, Víctor
Panadeiros, Aritz Amatria (España/Galicia, 2015)

Somos froitas... Naufragamos e espertamos nunha perigosa
illa chea de salvaxes... Espéranos unha aventura excepcio-
nal...

Nomeado aos Premios Mestre Mateo

Wombo
Daniel Acht (Alemaña, 2013)

O alieníxena Wombo aterra forzosamente na Terra. É perse-
guido por un can, acaba nunha cesta de vexetais e case o
cociñan para cear! Pero por que lle ocorre todo isto? A razón
é simple: o noso amigo alieníxena parécese a unha pataca!

Premio do Xurado Xoven en Giffoni 2014 (Italia)



PROGRAMA 2
Sábado 14 12:15 h. e Domingo 15 13:00 h.

Octopus
Julia Ocker (Alemaña, 2015)

O polbo quere cociñar un delicioso pastel de pexego, pero
un dos seus brazos ten outros plans (culinarios).

Seleccionado en Fantoche 2016 - Baden (Suiza)

Wolf
Julia Ocker (Alemaña, 2015)

O lobo vai polo bosque, tratando de atopar un lugar pacífico
onde practicar a súa afección secreta. Pero entón, un es-
pectador xorde entre os arbustos.

Seleccionado en Fantoche 2016 - Baden (Suiza)

Juan y la nube
Giovanni Marccelli (España, 2015)

Juan é un neno que non ten amigos. A Nube é unha nube
que non ten amigas nubes. Atópanse e fanse amigos. Pero
Juan crece e pérdese no mundo gris dos adultos.

Goya á Mellor Curta de Animación 2015 (España)

Moroshka
Polina Minchenok (Rusia, 2015)

Toda a vila está atemorizada polo gran lobo gris e os seus
cabeiros, menos unha pequena pícara, que atopa a coraxe
para axudarlle e facerse a súa amiga.

Premio Criaturas en Curtocircuito 2016 (España)



PROGRAMA 2
Sábado 14 12:15 h. e Domingo 15 13:00 h.

The empty
Dahee Jeong (Corea do Sur, Francia, 2015)

No cuarto da muller, os recordos acumúlanse constante-
mente e desaparecen como o po. O home pasa o tempo no
seu cuarto creando fútiles e pequenos xogos cos recordos
da muller.

Grand Prix en Seoul International Cartoon & Animation Fes-
tival 2015 (Corea do Sur)

Hey Deer!
Örs Bárczy (Hungría, 2016)

Un adorable cervo está disposto a poñer orde e manter
limpa a porta da súa casa todos os días. Con todo, todas as
noites un terremoto, un vendaval ou un furacán fan que polo
día todo sexa un desastre. Entre dúas cuncas de cacao, o
noso amigo descubrirá a sorprendente verdade...

Premio Mellor Animación en Manchester 2016 (Reino Unido)

O xigante
Luis Da Matta Almeida (España/Galicia, 2012)

“O Xigante” é unha road movie. Un traxecto. Unha metáfora
sobre o crecemento e a preparación para a vida que o noso
pai Xigante mostra á súa Nena a través da xanela do cora-
zón.

Premio á Mellor Curta en Divercine 2012 (Uruguai)

Stems
Ainslie Henderson (Reino Unido, 2015)

Unha película sobre construír monicreques para facer mú-
sica, un brillante xiro sobre as películas e a arte dos moni-
creques.

Premio á Mellor Curta Aninada en Fantasia 2016 (Canadá)



PROGRAMA 3
Sábado 14 16:00 h. e Domingo 15 12:00 h.

Tigres à la queue leu leu
Benoît Chieux (Francia, 2014)

Un mozo moi preguiceiro é acosado pola súa nai, que non
pode soportar velo comer e durmir todo o día. Finalmente
decide poñerse a traballar e mostra unha inesperada imaxi-
nación, creatividade e tenacidade.

Premio Especial do Xurado Films Infantís en Seúl 2015
(Corea do Sur)

La petite pousse
Chaïtane Conversa (Francia, Suiza, 2015)

Para coser fermosos vestidos, unha moza captura motivos
adornados con flores coa axuda dunha saba máxica. Cada
noite, unhas formigas desprazan a súa casa de campo en
campo. Un día, unha semente cae na súa boca e un pe-
queno fillo sáelle do embigo...

Seleccionada en AnimaMundi  2016 (Brasil)

One, two, tree
Yulia Aronova (Francia, Suiza, 2014)

Esta é a historia dunha árbore, unha árbore distinta ás de-
mais. Un bo día, a árbore pon as botas e vai dar un paseo,
convidando a todos os que atopa a que a sigan: entón a
vida rutineira de todos os días vaise converter nunha alegre
farándula.

Mención Especial en San Francisco International Children's
Film Festival 2015 (EUA)

Niege
Antoine Lanciaux, Sophie Roze (Francia, 2015)

En vésperas das grandes vacacións, Prune deixa os seus
pais para a tradicional "excursión de fin de ano". Pero unha
vez iniciada, cae unha incrible nevarisca sobre a pequena
cidade onde reside a súa familia. Philémon, o seu irmán pe-
queno, vai facer un descubrimento asombroso: unha familia
inuit instalouse sobre unha rotonda.

Mellor Curta Infantil en Trickfilmfestival 2015 (Alemaña)

Parade
Digna van der Put (Países Baixos, 2015)

Seis intérpretes de frauta exploran a paisaxe do uniforme.
Unha viaxe da que non sairán indemnes.

Seleccionado en Annecy 2016



PROGRAMA 4
Sábado 14 17:00 h. e Domingo 15 11:00 h.

Cuerdas
Pedro Solís (España, 2014)

A rutina da pequena María no colexio verase alterada pola
chegada dun neno moi especial. Pronto se farán amigos in-
separables.

Goya á Mellor Curta de Animación 2014 (España)

Eideann
Álvaro Granados (España, 2013)

Ambientada no século XIV, Eideann é a historia de como un
aguerrido pastor das terras altas escocesas e unha das ove-
llas do seu rabaño se converten nos pioneiros dun dos
maiores entretementos dos nosos días.

Premio á Mellor Curta de Animación en FestWorld-Houston
2014 (EUA)

Johnny Express
Woo Kyungmin (Corea do Sur, 2015)

Hai todo tipo de alieníxenas vivindo no espazo. Johnny é un
mensaxeiro que viaxa a diferentes planetas para entregar
paquetes. Johnny é un vago e o seu único desexo é durmir
na súa nave autopilotada. Cando chega ao seu destino, todo
o que ten que facer é simplemente entregar a caixa.

Vimeo Best of the Year 2015

The short story of a fox and a mouse
Claire Moire (Francia, 2015)

Un raposo solitario caza un rato. Cando dous bufos interfiren
na caza, a súa relación evoluciona.

Seleccionado en Tribeca 2016 (EUA)



PROGRAMA 4
Sábado 14 17:00 h. e Domingo 15 11:00 h.

Dunder
Endre Skandfer (Noruega, 2015)

A guerra de bólas de neve entre Bulder e a súa mellor amiga
Modika interrómpese cando Lex rouba a súa atención cun
tranquilo pasatempo. Frustrado, Bulder trata de gañala de
novo poñendo en marcha un daniño plan que ben podería
lamentar.

Premio Golden Gunnar en Fredrikstad Animation Festival
2016 (Noruega)

Chatarra
Walter Turner (Uruguai, 2015)

Memorias de vida nun mundo apocalíptico.

Premio Mellor Curta Animada en en Rencontres Cinéma-Na-
ture 2015 (Francia)

Portrait of a wind-up maker
Darío Pérez (España, 2015)

Chema é un arquitecto español expatriado que vive en Ams-
terdam. Alí reconstruíu a súa vida creando xoguetes de
corda a partir de obxectos reciclados.

Premio á Mellor Curta en ShortCurtz - Amsterdam 2015
(Países Baixos)

Head up!
Gottfried Mentor (Alemaña, 2015)

Dúas cabuxas aprenden unha da outra.

Seleccionado en AnimaFest 2016 (Brasil)



PROGRAMACIÓN 
9 - 12 ANOS - FANECAS



PROGRAMA 1
Sábado 14 11:15 h. e Sábado 14 18:30 h.

Getting fat in a healthy way
Kevork Aslanyan (Bulgaria, Alemaña, 2015)

Nun mundo onde a gravidade é débil e a xente delgada sae
voando, Constantine nunca abandonou o apartamento que
comparte co seu pai, Atanas. Pero un día a fermosa azafata
que se muda ao edificio vai cambiar a vida de Constantine
para sempre.

Premio á Mellor Curta sobre/para mozos en Auburn Interna-
tional Film Festival 2015 (Australia)

Caminho dos gigantes
Alois Di Leo (Brasil, 2016)

Esta historia é sobre unha nai que deu tanto que parece que
non queda nada...Pero a vida sempre ofrece novas oportuni-
dades.

Premio á Mellor Curta en Chicago International Clindren's
Festival 2016 (EUA)

About a mother
Dina Velikovskaya (Rusia, 2015)

Esta historia é sobre unha nai que deu tanto que parece que
non queda nada...Pero a vida sempre ofrece novas oportuni-
dades.

Premio á Mellor Curta en Animocje 2016 (Polonia) 

Camino de agua para un pez
Mercedes Marro (Colombia, España, 2015)

É noite cando Óscar ve desde a súa xanela... Un peixiño de
cores saltando nun sucio charco! Dous gatos axéxano
desde as sombras. Óscar axudará o peixe nunha desen-
freada aventura por unha Latinoamérica nocturna, coa esca-
seza de auga de pano de fondo.

Seleccoinado en Animac 2016 (España)



PROGRAMA 2
Sábado 14 12:30 h. e Domingo 15 13:15 h.

Pawo
Antje Heyn (Alemaña, 2015)

PAWO (a palabra tibetana para "ser valente") é a máxica
aventura dunha pequena figura de xoguete que se atopa
nun mundo curioso. PAWO trata tamén sobre a coraxe de
enfrontarse á vida sen medo e con plena confianza, aínda
que ás veces esta non sexa como che gustaría que fose...

Premio á Mellor Curta Infantil en Brasilia Animation Festival
2015 (Brasil)

We can't live without Cosmos
Alexander Boyarsky (Rusia, 2014)

Dous cosmonautas, dous amigos, esfórzanse ao máximo
cada día adestrando para facer realidade o seu soño, pero
esta historia non trata só dun soño.

Premio á Mellor Curta en Annecy 2015 (Francia)

La soupe au caillou
Clémentine Robach (Bélxica, Francia, 2016)

É a hora da cea e todos están vendo un programa de cociña
na tele. A receita do día é "Sopa de croio".

Premio Pico en Plein la Bobine, La Bourboule et Mont-Dore -
2016 (Francia)

Moom
Daisuke Tsutsumi, Robert Kondo 
(Reino Unido, 2015)

A historia de Moom transcorre nun lugar místico, onde os re-
cordos son personaxes asociados a obxectos esquecidos e
abandonados. Cada recordo é liberado do seu obxecto
cando están listos para marchar. Ao contrario que outros re-
cordos, Moom é un recordo atrapado nesta terra.

Premio á Mellor Animación en Canadá IFF 2016 (Canadá)

Kukuschka
Dina Velikovskaya (Rusia, 2016)

Kukuschka é un paxaro que segue o sol. A ela parécelle que
case pode tocalo, pero o Sol aínda está moi lonxe. De sú-
peto, ela xa non está soa, pero para dous é aínda máis difí-
cil seguir adiante tan rápido. 

Premio á Mellor Animación en Cine de Pasto 2016 
(Colombia) 



PROGRAMA 3
Sábado 14 16:15 h. e Domingo 15 12:15 h.

Trial & Error
Antje Heyn (Alemaña, 2016)

Unha película sobre un botón de camisa perdido, tías per-
feccionistas, gatos ocupados, papagaios sorprendidos e o
reencontro cun vello amigo.

Premio Platinum Remi en WorldFest Houston 2016 (EUA)

Dernière porte au sud
Sacha Feiner (Bélxica, Francia, 2015)

Un neno bicéfalo explora a mansión familiar buscando os lí-
mites. Un traballo baseado nunha prodixiosa inventiva visual
e unha voz en "off" omnipresente e cativadora.

Melies de Prata á Mellor Curta Europea en Bruselas 2015
(Bélxica)

Three Little Ninjas Delivery Service
Kim Claeys, Karim Rhellam (Bélxica, 2016)

Imaxina un servizo de mensaxería que entrega o que sexa,
onde sexa e cando sexa. Un servizo de repartición non res-
trinxida polas limitacións do espazo e do tempo. E por riba
de todo, imaxina que o levan tres ninjas.

Premio á Mellor Animación Internacional en Dublin 
Animation Film Festival 2016 (Irlanda)

Otto
Job, Joris & Marieke (Países Baixos, 2016)

Unha muller que non pode ter fillos róuballe o amigo imaxi-
nario a unha nena. Mentres que ela goza da vida co seu fillo
imaxinario, a brecha entre ela e o seu marido faise máis
grande. Cando a nena solicita a devolución do seu amigo
imaxinario, é o poder da imaxinación que une a todos.

Premio do Público y á Mellor Animación en Vilnius 2016 
(Lituania)

Amelia & Duarte
Alice Guimarães, Mónica Santos (Portugal, 2015)

A historia guíanos a través da relación de Amelia e Duarte,
dúas persoas que perderon o amor e que tratan de facer
fronte aos sentimentos que sobreveñen cando unha relación
remata. 

Premio á Mellor Animación en Dresden - 2016 (Alemaña)



PROGRAMA 4
Sábado 14 17:15 h. e Domingo 15 11:15 h.

Me and my Moulton
Torill Kove (Noruega, 2014)

Unha nena de 7 anos, cuxos pais son uns modernistas
pouco convencionais, quere que a súa familia sexa como
todas as familias norueguesas dos anos 60. Isto causa preo-
cupacións cando lles pide aos seus pais unha bicicleta. 

Nomeado al Oscar 2015 (EUA)
Premio á Mellor Curta de Animación nos Canadian Screen
Awards 2016 (Canadá)

Go to the city Ele
Wenyu Li (China, 2015)

Un porquiño de aldea vai vivir á gran cidade. Pero axiña se
dá conta de que non é benvido polos elefantes que viven en
"City ELE".

Premio á Mellor Curta Animada en Varsovia 2015 (Polonia)

Curricán
Álvaro Gago (España/Galicia, 2014)

A mirada de Xan Curricán guíanos polas rúas de Vilanova
de Arousa, un pobo cheo de grandes cadros e interminables
epifanías.

Premio Mellor Director en Curtocircuito 2014

Einstein-Rosen
Olga Osorio (España/Galicia, 2016)

Verán de 1982. Unha tarde, dous irmáns atopan un burato
de verme...

The marathon diary
Hanne Berkaak (Noruega, 2015)

Always Last embárcase nun arriscado maratón a través do
xeado frío e a mítica paisaxe de Laponia. Pero pronto des-
cubrirá que a carreira non vai ser unha liña recta entre a
saída e a meta. 

Seleccionado en Interfilm - Berlín 2016 (Alemaña)



LONGAMETRAXE ESPECIAL
Sábado 14 19:45 h.

El agasallo de Molly Moster
Ted Sieger, Michael Ekblad, Matthias Bruhn (Ale-
maña, Suecia, Suiza, 2015)

Molly Monster é a única e moi querida filla de Popo e Etna
Monster. A súa vida transcorre no ambiente familiar e xo-
gando co seu mellor amigo, Edison, cunha corda que ten
vida propia. Pero cando a súa nai pon un ovo (que chocará
o seu pai), Molly emprende unha viaxe que cambiará o seu
lugar dentro da familia. Esta viaxe levaraa lonxe da súa
casa, atravesando as Montañas Moi Moi Salvaxes e termi-
nará na Hista do Ovo, onde se reunirá co seu pai, a súa nai
e o seu novo irmán minimonstro.

Premio á Mellor Película de Animación en Shangai Interna-
tional Film Festival 2015 (China). Seleccionada en Berlinale
Generation 2015 (Alemaña), FICXixón 2015 (España), El
Meu Primer Festival 2015 (España).

Bambustempelstrasse
Baoying Bilger (Alemaña, 2015)

Bao e Lili viven unha fronte á outra na rúa do Templo de
Bambú. Malia a desigualdade social, as dúas nenas desen-
volven unha amizade clandestina e silenciosa. Un día, Bao
decide compartir os seus sentimentos con Lili.

Seleccionado en Annecy (Francia)

+



OBRADOIRO DE STOP MOTION
EN CARTOLINA

14 Xaneiro | Horas: 11, 13, 16 e 18h.
De 5 a 8 anos. 90 minutos. Aula 1

Os pequenos acompañados dos seus pais leva-
rán a cabo a ilustración dun conto con recortes
de cartolina que converterán nunha mini película
de animación.

OBRADOIRO DE SONORIZACIÓN

14 Xaneiro | Horas 16, 17:15 e 18:30h.
De 9 a 13 anos. 60 minutos. Aula 2

Cada familia disporá dunha curta muda e unha
libraría de sons e músicas para sincronizar o son
da película. Así, comprobarán como o sentido
da obra pode cambiar radicalmente cando se lle
incorpora unha banda sonora.

OBRADOIRO DE MESA DE LUZ

14 e 15 Xaneiro | Horas: 11, 12:15 e 13:30h.
Obradoiros Sábado 14: de 9 a 13 anos.
Obradoiros Domingo 15: de 5 a 8 anos.
60 minutos. Aula 2

Imos crear unha curta animada a partir
do uso dunha mesa de luz sobre a que se
irá debuxando, fotograma a fotograma, o
movemento de liñas de cores.

OBRADOIRO DE STOP MOTION
EN PLASTILINA

15 Xaneiro | Horas: 11 e 13:00h.
De 9 a 13 anos. 90 minutos. Aula 1

As familias aprenderán a modelar personaxes
e, coa axuda dunha cámara de fotos e un
ordenador, poderán descubrir como darlles vida.

OBRADIOROS

Venda de entradas: 3 euros no Museo Centro Gaiás e www.ataquilla.com (+gastos de xestión) e puntos físicos
de Ataquilla. Consultar descontos e promocións en www.cidadedacultura.gal. Billeteira: 4 euros (prezo único).

Aviso: Cada cativo deberá asistir acompañado dun adulto. Ambos ocuparán unha praza familiar polo prezo único
estipulado de 3€ para neno+titor (4€ en billeteira).



      
  

ORGANIZA: CO PATROCINIO DO FONDO GAIÁS DA EMPRESA GALEGA: COLABORA:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    
 

 
  

  
   

  

  

  

    
   

  
 

    

   
  

 
 

 
  

   
 

 
 

   
  

  
 

   
   

  

  
   

 

   
    

   
 

    
 

  
   

   

 
 

 
 

  
   

 

   
    

   
 

    
 

  
   

   

 
 

 
 

  

 

 

   
   

   

  
    
 

 
  

  
   

  

  

  

    
   

  
 

    

   
  

 
 

  

 

    
   

   
 
 

  
    

  

   

 
 

     
    

  

  
 

 

   
  

 

   
   

   

  

 

  
  

 

    
   
  

  
 

 
 

     
   

 

  
  

   

   
 

   
 

    
   
 

  
  

 

    
   
  

  
 

 
 

     
   

 

  
  

    

   
 

   
 

    
   
  

  
  

 

   
   

  
   

 

   
  

  

 

    
   

   
 
 

 

  
    

 

   

 
 

     
    

  

  
 

 

   
  

    
 
    

 


