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Sesión do 9 de maio de 2015        Sesión Antolóxica - Xacio Baño

TEXTO DO CATÁLOGO DO FESTIVAL S-8

Xacio Baño (Xove, Lugo, 1983) achegouse ao cine, deixando de lado a carrei-
ra de Enxeñaría, co impulso de contar historias. E como foi demostrando a
través da súa filmografía, moitos son os camiños que conducen a esas his-
torias. A forma de contalas é un campo de xogos no que Baño non vacilou en
experimentar a pracer cunha ousadía que fixo que as súas curtas desen a
volta ao mundo facendo escala en festivais como Locarno, Mar de Plata, Bu-
san, Telluride e Clermont-Ferrand. Os distintos puntos de vista humanos e a
forma de percibir a realidade a partir deles é un dos elementos que guía o
cine de Baño, que foi mutando desde ficcións con trazas de historia persoal
e realidade documentada ata terreos híbridos de ficción e non ficción. É así
como en Baño dáse o paradoxo dun cinema que empeza tentando poñerse en
lugar do outro para acabar acadando un modo de ver xenuinamente persoal.

ESTEREOSCOPÍA

FICHA TÉCNICA

España, 2011. Cor, 12 min. Xénero: Fantástico |  Dirección e guión: Xacio
Baño | Produción: Xacio Baño (Rebordelos) | Fotografía: Lucía C Pan | Mon-
taxe: Xacio Baño, Xulia Casal | Música: Xesús Valle, Xacio Baño | Intérpre-
tes: Vicente de Souza (Emilio)

SINOPSE. Unha mestura entre ficción e realidade: a nosa vida, a nosa realidade entra na ficción para facela fun-
cionar, para que o personaxe interactúe con ela. Unha fábula sobre a deriva existencialista cara á que nos está le-
vando a sociedade da comunicación.

ANACOS

FICHA TÉCNICA

España, 2012. Cor, 6 min. Xénero: Drama | Dirección e guión: Xacio Baño |
Produción: Xacio Baño (Rebordelos) | Fotografía: Lucía C Pan |  Intérpre-
tes: Mabel Rivera, Xosé Barato, Fernando Morán

SINOPSE. A vida dunha persoa pode ser tan simple e sinxela como a súa receita de biscoito. 

PREMIOS. Festival de Málaga 2012: Premio Especial do Xurado | Festival d'As Palmas 201: Mención Especial

SER E VOLTAR

FICHA TÉCNICA

España,  2014.  Cor,  13  min.  Xénero:  Documental  |  Dirección,  guión  e
fotografía: Xacio Baño | Produción: Xacio Baño (Rebordelos) | Participan-
tes: Josefa Cociña Balsa, Ramón Baño Louzao, Xacio Baño

SINOPSE. Un mozo director de cinema visita aos seus avós durante a fin de semana. Quere gravalos en vídeo para
cando xa non estean. Facer películas non é iso, á fin e ao cabo?

PREMIOS. Festival de Clermont-Ferrand 2015: Premio Canal+, Mención Especial do Xurado

ECO

FICHA TÉCNICA

España, 2015. Cor,  20 min. Xénero: Documental |  Dirección e montaxe:
Xacio Baño | Guión: Xosé Barato, Xacio Baño, Rocío González | Produción:
Xacio Baño (Rebordelos)  |  Fotografía: Lucía C Pan |  Participantes:  Xosé
Barato, Rocío González

SINOPSE. Xosé e a súa noiva desmantelan a casa dos seus pais na Coruña. Ninguén vive xa alí. Toda unha vida gar-
dada en caixas, entre as que descobren unha versión alternativa da historia oficial da familia.

Mércores 11: UNHA PASTELARÍA EN TOKIO · Dir. Naomi Kawase | Luns 16: Sen proxección


