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Cuna. España, 2016. Cor, 15 min. Documental | Dirección, guión, fotografía e montaxe: Lucía Estévez

Muller personaxe. España, 2018. Cor, 10 min. Documental | Dirección, guión, fotografía e montaxe: Lucía Estévez

A danza filmada. España, 2021. Cor, 14 min. Documental | Dirección, guión, fotografía e montaxe: Lucía Estévez

Constelación Maruja que muta noutras: Neuronas a ceo aberto. España, 2021. Cor. Documental  |  Dirección:
Lucía Estévez | Guión: Estíbaliz Espinosa 

BIOGRAFÍA
a

Lucía  Estévez  (Vigo,  1995)  é  unha
moza directora galega interesada nas
estruturas familiares, o movemento e
a danza dentro de escena. En 2016
gradúase en Comunicación Audiovi-
sual  pola  Universidade  de  Vigo,  e
desde entón  traballa  con diferentes
produtoras audiovisuais e compañías
teatrais  galegas.  Debido  á  súa  im-
plicación  e  compromiso  co  traballo
actoral,  continúa  a  súa  formación
despois do grao en cursos de inter-
pretación  con profesionais  de  cine-
ma e teatro. En 2017 realiza Sendei-
ro, curtametraxe subvencionada polo
AGADIC.  En  2018  recibe  o  Premio
María  Luz  Morales  polo  seu  video-
ensaio  Muller personaxe,  unha peza
experimental  que  investiga  o  papel
da muller  nas pantallas galegas. En
2019 recibe o Premio ao Proxecto do
festival Carballo Interplay para dirixir
a webserie  Xan, co-creada xunto ao
actor  e  guionista  Miguel  Canalejo.
Actualmente está a traballar  na súa
primeira longametraxe,  As defensas,
unha ficción que profunda no persoal
e social,  un traballo  que mestura  o
documental e a ficción para construír
un reencontro entre dous irmáns no
medio dunha coñecida festa popular.

CUNA

Cuna é a familia, os arrolos que me
cantaban  meus  pais  de  cativa,  os
contos na cama, as caricias na mei-
xela.  Cuna é a miña primeira curta-
metraxe, por iso quero dedicarlla de
maneira total aos meus pais, porque
eles teñen moito que contar aínda.
a

A investigación do persoal e familiar
non  significa  entremeterse  na  vida
privada. É un punto de investigación

e  estudo  en  relación  á  infancia.  A
pregunta está en que lembramos do
pasado e quen nos axuda a recu-
peralo. Se o que eu quero ten pin-
gas da miña vida, a historia non fará
máis  que medrar  no  nivel  persoal.
Realmente o que máis valoro cando
escribo  é  o  que  aparece  con res-
pecto ao vivido: o non vivido. A este
punto chégase a partir  da non fic-
ción. Grazas aos meus personaxes,
e no caso de Cuna, aos meus pais,
podo vivir e revivir.

 MULLER PERSONAXE

Muller personaxe é un retrato á ac-
triz en producións galegas. A miña
nai  non traballa  no sector  audiovi-
sual.  Por  estar  afastada  dende  o
punto  de  vista  profesional,  quixen
que  fose  ela  a  que  protagonizase
esta peza. Deste xeito, construimos
unha personaxe feminina e traballa-
mos cun discurso que busca visibili-
zar até qué punto ela está influen-
ciada polo que ve e escoita. 
a

Premio María Luz Morales 2019 ao
mellor  videoensaio  sobre  audiovi-
sual galego.

 A DANZA FILMADA

Primeiro bailar. Despois o cine.
a

Estou cansa de intelectualizar abso-
lutamente todo. Querería ter a auto-
disciplina que ten unha bailarina pe-
ro me conformo con observar den-
de a cámara e aprender.
a

Despois de investigar e estudar ta-
mén grazas  a  este  videoensaio,  A
danza  filmada,  chego á  conclusión
de  que  non  quero  falar  de  danza
sen falar do bailarín. Pensar na dan-
za en Galicia é pensar en todas as
persoas que de maneira individual

directa ou indirectamente, teñen que
ver con ela. É unha mágoa non coi-
dar a tradición e a evolución da mes-
ma  para  así  resaltar  a  importancia
que ten a danza aquí a nivel social.
a

Durante estes últimos anos traballei
no formato da videodanza e no re-
trato do corpo sen diálogo. Este ano
teño varias rodaxes nas que explo-
rarei  a danza dende a cámara pero
non dende un punto de vista estilís-
tico  senón  dende  o  que  explora  o
monólogo interior da personaxe. In-
terésame a danza que mancha, non
a que busca resaltar por riba do res-
to. Tamén estou dando os primeiros
pasos coa miña primeira peli, As de-
fensas, na que a danza é o motor da
maquinaria da historia na que se re-
trata un amor de verán. O amor mar-
cha pero a danza queda.
a

Para  bailar  non  se  precisa  un  tra-
ballo,  unha casa ou un coche. Non
se precisan cartos, seguidores en re-
des nin roupa á moda.  É universal,
contaxiosa. Un dos mellores conta-
xios que existen.

 NEURONAS A CEO ABERTO

O  diálogo entre pasado, presente e
futuro nun audiovisual creado para a
exposición  Galicia futura  da Cidade
da Cultura, gravado no observatorio
de Trevinca. Dirixido por Lucía Esté-
vez, realizadora emerxente do pano-
rama audiovisual galego, con textos
da poeta Estíbaliz Espinosa (creados
para  a  exposición  e  inspirados  nas
cabezas  de mulleres  andróxinas  de
Maruja Mallo e na relación entre o fu-
turo  e  a  exploración  espacial),  e  o
asesoramento  científico  de  Carlos
Salgado, director do Instituto Galego
de Física de Altas Enerxías (IGFAE).
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