
MEMORIA CINECLUB BUEU 2015-16 
 
BREVE HISTORIA DO CINECLUB BUEU 
 

O Cineclub Bueu, constituíuse o 13 de febreiro de 1999 da man dun grupo              
obxectores de conciencia que estaban realizando a Prestación Social no Concello           
de Bueu. Colaboraban na proxección de películas en 16 mm ao aire libre, e con este                
estímulo decidiron darlle forma aos seus intereses cinematográficos poñendo en          
marcha unha iniciativa a través da que dar saída aos títulos que non aparecían nas               
salas comerciais. É posible que a primeira película oficial do cineclub fose “Fucking             
Amal”, de Lukas Moodysoon. 

Con moi poucas interrupcións, o Cineclub Bueu vén facendo proxeccións          
dende entón, ao principio cada quincena e a partir do ano 2004 con periodicidade              
semanal. O obxectivo principal da asociación nesta etapa foi o de examinar a             
historia do cine para presentar ao público escollido que nos seguía a nosa particular              
escolma da mitoloxía cinematográfica, tratando sempre de non reducila ao “discurso           
oficial” do cine norteamericano, de xeito que tiveran cabida propostas cuxa           
indubidable calidade é proporcional á súa escasa transcendencia mediática. 

A partir de outubro do 2015 estreamos nunha nova etapa, onde a actualidade             
marca a pauta. Buscamos agora o cine máis novo, as últimas propostas do             
chamado cine independente, alleo as canles de distribución masiva. Ás duras           
condicións mercantilistas ás que se ven sometidas as iniciativas sen ánimo de lucro             
de promoción da cultura cinematográfica, obrigounos a espaciar as proxeccións,          
restrinxíndoas a unha ao mes, pero como contrapartida o apoio do público parece ir              
en aumento. 
 
 
PROXECCIÓNS 2015-16 (NOVA ETAPA) 
 

Ata a data de hoxe, o Cineclub Bueu realizou as proxeccións que se indican              
na táboa de embaixo. As sesións desenvólvense no auditorio do Centro Social do             
Mar (Concello de Bueu). Programáronse dous pases cada primeiro sábado do mes.            
O primeiro, reservado para as películas dobradas, entre as 7 e as 8 da tarde,               
dependendo da duración da cinta; e outro, ás 10 da noite, dedicado á versión              
orixinal subtitulada. No verán, meses de xullo e agosto, as dúas proxeccións            
fixéronse ás 22:00, a orixinal no sábado e a dobrada o domingo. 

Xunto coa programación de cine de ficción, o cineclub dedicou unha parte            
dos seus esforzos ao afondamento no xénero documental. Neste periodo          
proxectouse un traballo sobre o accidente de Angrois, no mes de febreiro. 
 

Táboa resumo das proxeccións do Cineclub Bueu 2015-16: 
 

DATA PELÍCULA 
PÚBLICO 
VERSIÓN 
DOBRADA 

PÚBLICO 
VERSIÓN 
ORIXINAL 

03/10/15 
NADER E SIMÍN, UNHA 
SEPARACIÓN 50 50 



07/11/15 A VIDA DE ADELE 50 40 
05/12/15 NO 45 40 
30/12/15 A CANCIÓN DO MAR 120  
09/01/16 VIAXE A SILS MARÍA 41 35 
06/02/16 TIMBUKTU 39 38 
20/02/16 FRANKENSTEIN 04155 (documental)  120 
05/03/16 PAULINA  91 

02/04/16 
GETT: O DIVORCIO DE VIVIAN 
AMSALEM 30 21 

07/05/16 TOMBOY 32 20 
04/06/16 O GRAN HOTEL BUDAPEST 35 25 
02/07/16 45 YEARS 16  
03/07/16 45 YEARS  24 
06/08/16 MIA MADRE  21 
07/08/16 MIA MADRE 54  
08/10/16 WINTER SLEEP  50 

 
Nota: a asistencia ás tres primeiras proxeccións está calculada a ollo, non é exacta. 
 
 


