
Título original: PACIOS. AS FOTOS DA MEMORIA
Título internacional: PACIOS. THE PICTURES OF THE MEMORY

Sinopse
O fotógrafo Antonio López regressa à sua freguesia natal de Pacios
(O Incio, Galiza) para levar a cabo um projecto artístico muito pessoal:
retratar os últimos vizinhos do lugar com uma velha câmara de placas.
Antonio nasceu em Pacios. Deixou o lugar na adolescência e desde
então só regressa de visita. Há sete anos, após a morte de seu pai, a
mãe transferiu-se à vila próxima de Sarria e a casa familiar ficou
fechada. Outras famílias foram abandonando a freguesia: hoje ficam
só 20 vizinhos. Mas Antonio não pretende deixar testemunho do
declive do rural. O seu projecto tem a ver com a recuperação da
própria memória, porque os retratados foram a principal paisagem
humana na vida de seu pai. Antonio instala-se na casa familiar e
retrata aos seus vizinhos ali onde se encontram. São dias muito
intensos para Antonio e para os próprios vizinhos. Quando Antonio se
vai, a casa fica fechada de novo. Mas esta não foi uma visita mais.

Características
Duração: 65 min.
Língua original: Galician
Formato de produção: HD
Formato de exibição: HDCAM
Cor: Cor
Aspect ratio: 16:9
Som: Stereo

Créditos
Director de fotografia: Cora Peña
Som: Javier Romo
Montagem: Cora Peña e Manuel Darriba
Argumento: Manuel Darriba
Música: som ambiente



REALIZADOR

Manuel Darriba Blanco

Escreveu e dirigiu os documentários Tolos por Xapón (produzido por
Bren Entertainment (Filmax) e emitido na TVG, 2008), Prodixiosos
(Bren Entertainment (Filmax), emitido na TVG, 2008) e Pacios. As
fotos da memoria (TINTIMAN AUDIOVISUAL, 2011). Foi o guionista
principal de El milagro, projecto desenvolvido inicialmente por Vaca
Films. Desenvolve projectos de ficção con diversas produtoras
audiovisuais. Escreveu e dirigiu vídeos industriais e spots de
publicidade.

PRODUÇÃO

País de produção: Spain
Mês e ano de finalização: Junho-2011
Nome: Comba Campoy
Nome da empresa: TINTIMAN AUDIOVISUAL, SLL
Morada: Costa do Vedor, 10-12, baixo B
Cidade: Santiago de Compostela
Código Postal: 15703
País: Spain
Telefone: +34981561869
Telemóvel: +34652807742
URL: www.tintiman.net


