24—29 OUT
TEATRO PRINCIPAL
COMPOSTELA

ISTO NON É UNHA SANDÍA,
É UN SÍMBOLO DE LOITA

20 ANOS DERRUBANDO PREXUÍZOS

Organiza
Fundación Araguaney-Puente de Culturas
www.fundacionaraguaney.com
@fundacionaraguaney

Equipo
Presidente da Fundación Araguaney-Puente
de Culturas e director da Semana de Cine
Euroárabe Amal: Ghaleb Jaber Martínez.
Coordinadores da Semana de Cine Euroárabe Amal:
Diego Castro Barrera e Ana Rodrigues Lesende.

imaxe
“Watermelon Flag” de Khaled Hourani.

Venda de entradas
Entradas Ataquilla ou no despacho de billetes do
Teatro Principal unha hora antes de cada proxección.

prezos
Todas as sesións teñen un custo de 3 (+ gastos de xestión),
agás o acto do luns 24, que será gratuito.

Organiza

INSTITUCIÓNS COLABORADORAS

PATROCINADORES

20 anos
derrubando
prexuízos
Cúmprense 20 anos desde que a Fundación AraguaneyPuente de Culturas puxo en marcha o Festival de Cine
Euroárabe Amal, a iniciativa cultural cinematográfica máis
importante e máis lonxeva do audiovisual sobre o mundo
árabe.
Esta cita coa reivindicación social, a tolerancia e a
concordia dos pobos, foise consolidando como un
referente que, ademais, fideliza espectadores de todas as
idades, xerando un debate crítico e actual sobre o mundo
árabe e a súa achega á cultura universal.
 esta edición tan especial queremos compartir a obra do
N
artista palestino Khaled Hourani, unha obra cunhas cores
que contan a difícil situación e o orgullo do pobo palestino
ao longo de xeracións.

A “BANDEIRA DA SANDÍA” de Khaled Hourani
En 1967, tras a Guerra dos Seis Días, prohibiuse a bandeira palestina
e a sandía converteuse nunha forma de burlar a prohibición das
cores nacionais. Os cidadáns palestinos levaban anacos de sandía
por todo o territorio como sinal de protesta.
 n 1980 as forzas israelís arrestaron os artistas Nabil Anani,
E
Sliman Mansour e Isam Bader e clausuraron a súa exposición
nunha galería de Ramallah, por violar esta orde militar.
Prohibíronlles non só pintar a bandeira palestina, senón tamén
usar as súas cores na súa arte, “O oficial alzou a voz e dixo: incluso
se debuxas unha sandía, será confiscada”, comentou Mansour.
 ourani inspirouse nesta frase e creou a obra “Watermelon Flag”
H
para o proxecto artístico “Subjective Atlas of Palestine, 2007”.
 ano pasado, debido a unha maior censura de publicacións
O
palestinas e relacionadas con Palestina, algúns activistas
utilizaron emojis de sandía como alternativa visual á bandeira
para evadir os algoritmos de censura sionistas e as prohibicións
virtuais das redes sociais.

ISTO NON É UNHA SANDÍA,
É UN SÍMBOLO DE LOITA

Actividade paralela

XORNADA INAUGURAL
Luns 24 de outubro—21.00h
Teatro Principal, Compostela

20 ANOS DE AMAL:
O MUNDO ÁRABE
PARA DUMMIES
Coincidindo co vixésimo aniversario da Semana de
Cinema Euroárabe Árabe Amal, o cómico Pablo Meixe e
o economista e militar Jesús Núñez presentan O mundo
árabe para dummies, unha charla en clave de humor na que
repasarán os acontecementos máis relevantes do mundo
árabe nestas últimas dúas décadas...Hai instrucións de
electrodomésticos mais sinxelas.

pablo meixe

Cómico, mimo e clown

Pablo Meixe é un cómico galego que saltou á fama polas súas
acertadas parodias en TikTok sobre situacións cotiás e crítica
social. Aínda que é un dos tiktokers máis queridos do noso país,
a súa carreira como humorista comezou moito antes de que
aparecese a rede social chinesa, cunha longa traxectoria en
teatro e en distintos programas de Televisión de Galicia, como Os
aspirantes ou Bamboleo.
O sarcasmo e a expresión corporal é o que máis o caracteriza,
algo que sen dúbida lle fai gañar o afecto e a confianza do
público, empatizando con todos aqueles que acoden a ver o seu
espectáculo.

jesús núñez villaverde

Presidente da UNRWA en España e codirector do IECAH, Instituto de
Estudos sobre Conﬂitos e Acción Humanitaria

Experto en relacións internacionais, seguridade internacional,
construción da paz e prevención de conﬂitos violentos e mundo
árabe-musulmán. É licenciado en Ciencias Económicas pola
Universidade Autónoma de Madrid e militar retirado. Tamén é
profesor de Relacións Internacionais na Universidade Pontificia
de Comillas, así como membro do International Institute for
Strategic Studies e vogal do Comité español da UNRWA.

ACCESO:
- Entrada de balde ata completar aforo.
- Poderanse retirar os convites en A Taquilla e, se
non se esgotan, no despacho de billetes do Teatro
Principal unha hora antes do inicio do evento.
- Máximo dous convites por persoa.

PROXECCIÓN
Martes 25 de outubro—21.00 h—Teatro Principal

1982

FIC

Oualid Mouaness | 2019 | O Líbano, Noruega, Francia, Qatar | 100’

Verán de 1982, o ano que cambiou O Líbano. Nas
aforas da capital, Beirut, a vida permanece en tensa
calma mentres se oen explosións e disparos. Con
ese escenario bélico de fondo, Wissam, un neno de
11 anos, busca unha oportunidade para confesarlle o
seu amor a unha compañeira de clase.
Verano de 1982, el año que cambió el Líbano. En las
afueras de la capital, Beirut, la vida permanece en
tensa calma mientras se escuchan explosiones y
disparos. Con ese telón bélico de fondo, Wissam,
un niño de 11 años, busca una oportunidad para
confesarle su amor a una compañera de clase.
Summer of 1982, the year that changed Lebanon. On
the outskirts of the capital, Beirut, life remains tensely
calm as explosions and gunshots are heard. With this
warlike backdrop, Wissam, an 11-year-old boy, looks for
an opportunity to confess his love to a classmate.

Oualid Mouaness
Oualid naceu en Liberia e criouse entre Monrovia e
Beirut. A súa carreira cinematográfica está ligada ao
cine, á publicidade e aos vídeos musicais. A súa primeira
longametraxe como director foi 1982, unha película que
acabaría sendo seleccionada para representar ao Líbano
na 92ª edición dos Premios Óscar.

PROXECCIÓN
Mércores 26 de outubro—21.00 h—Teatro Principal

THE CAPTAINS
OF ZAATARI

DOC

Ali El Arabi | 2021 | Exipto, Xordania, Reino Unido | 73’

Fawzi e Mahmound son dous amigos sirios que viven
en Zaatari, un campo de refuxiados de Xordania.
Os dous mozos, que soñan con que se converteren
en xogadores de fútbol profesionais, ven como o
seu futuro pode cambiar cando unha academia de
fútbol chega a Zaatari coa intención de fichar novos
xogadores.
Fawzi y Mahmound son dos amigos sirios que viven
en Zaatari, un campo de refugiados de Jordania. Los
dos jóvenes, que sueñan con convertirse en jugadores
de fútbol profesionales, ven como su futuro puede
cambiar cuando una academia de fútbol llega a
Zaatari con la intención de fichar a nuevos jugadores.
Fawzi and Mahmound are two Syrian friends who live
in Zaatari, a refugee camp in Jordan. The two young
men, who dream of becoming professional soccer
players, see how their future could change when a
soccer academy arrives in Zaatari with the intention
of signing new players.

Ali El Arabi
Ali é un produtor e director de cine nacido en Exipto.
Comezou a sú carreira cinematográfica traballando para
a canle de televisión alemá ZDF. No ano 2013 funda a
produtora Ambient Light, coa que rodará The Captains of
Zaatari, a súa primeira longametraxe documental.

PROXECCIÓN
Xoves 27 de outubro—21.00 h—Teatro Principal

FARHA

FIC

Darin J. Sallam | 2021 | Xordania | 92’

Palestina, ano 1948. Farha, unha rapaza de 14 anos,
soña con ir á escola e abandonar a dura vida no
campo. Os seus soños acaban saltando polo aire
cando un día de maio as forzas de ocupación israelís
invaden a súa vila e cercan o seu domicilio.
Palestina, año 1948. Farha, una niña de 14 años,
sueña con ir a la escuela y abandonar la dura vida en
el campo. Sus sueños acaban saltando por los aires
cuando un día de mayo las fuerzas de ocupación
israelíes invaden su pueblo y cercan su domicilio.
Palestine, the year 1948. Farha, a 14-year-old girl,
dreams of going to school and leaving the harsh
countryside life. Her dreams end up blowing up when
one day in May, Israeli occupation forces invade her
village and surround her home.

Darin J. Sallam
Darin é directora, produtora e guionista. De nacionalidade
xordana, formouse cinematograficamente nos Estados
Unidos, onde comezaría a súa carreira rodando diversas
curtametraxes. No ano 2016 fundou a produtora TaleBox
co obxectivo de contribuír ao desenvolvemento da
industria cinematográfica xordana e árabe.

PROXECCIÓN
Venres 28 de outubro—21.00 h—Teatro Principal

MAYOR

DOC

David Osit | 2020 | Estados Unidos, Reino Unido | 89’

O documental Mayor segue os pasos de Musa Hadid,
alcalde de Ramallah, capital de facto e centro
cultural do Estado palestino. Musa trata de deseñar
e construír a cidade do futuro sen perder de vista a
súa misión final: poñer fin á ocupación de Palestina.
El documental Mayor sigue los pasos de Musa
Hadid, alcalde de Ramallah, capital de facto y centro
cultural del estado palestino. Musa trata de diseñar
y construir la ciudad del futuro sin perder de vista su
misión final: poner fin a la ocupación de Palestina.
The documentary Mayor follows in the footsteps of
Musa Hadid, mayor of Ramallah, the de facto capital
and cultural center of the Palestinian state. Musa tries
to design and build the city of the future without losing
sight of his ultimate mission: to end the occupation of
Palestine.

David Osit
David é un director de cine que se criou nos suburbios de
Nova York. En 2012 rodou Building Babel, unha película que
deu inicio a unha carreira cinematográfica fortemente
vinculada ao xénero documental. En 2020 rodou Mayor, o
seu filme máis ambicioso ata agora, co que conseguiu un
notable recoñecemento de crítica e público.

PROXECCIÓN
Sábado 29 de outubro—21.00 h—Teatro Principal

YOU RESEMBLE ME

FIC

Dina Amer | 2021 | Exipto, Francia, Estados Unidos | 94’

Quen era Hasna Aït Boulahcen? You Resemble Me
cóntanos a historia desta moza que medrou nos
suburbios de París, cunha vida marcada polos
abusos, a pobreza e a marxinación. Unha espiral de
autodestrución que acabaría desembocando nun
dos episodios máis dolorosos da historia recente de
Francia.
¿Quién era Hasna Aït Boulahcen? You Resemble Me
nos cuenta la historia de esta joven criada en los
suburbios de París con una vida marcada por los
abusos, la pobreza y la marginación. Una espiral de
autodestrucción que acabaría desembocando en uno
de los episodios más dolorosos de la historia reciente
de Francia.
Who was Hasna Aït Boulahcen? You Resemble Me tells
us the story of this young woman raised in the suburbs
of Paris with a life marked by abuse, poverty, and
marginalization. A spiral of self-destruction that would
end up leading to one of the most painful episodes in
the recent history of France.

Dina Amer
Dina é directora, produtora e xornalista. Naceu e criouse
nos Estados Unidos pero a súa familia é orixinaria de
Exipto. Os seus primeiros pasos foron da man de medios
como The New York Times, CNN e VICE. Anos máis tarde
cambia a pluma pola cámara para rodar a película You
Resemble Me.

Laxeiro, Foi un home. Colección de Arte Abanca

FOI UN HOME

LAXEIRO
EN AMÉRICA
27.09.22
—18.12.22
Museo Centro Gaiás
Cidade da Cultura (Santiago)
Entrada de balde
cidadedacultura.gal

CONCELLO DE LALÍN

(BUENOS AIRES,
1950-1970)

MENÚ
ÁRABE
Do 24 ao 29 de outubro

Organiza
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de Culturas e director da Semana de Cine
Euroárabe Amal: Ghaleb Jaber Martínez.
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“Watermelon Flag” de Khaled Hourani.
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Teatro Principal unha hora antes de cada proxección.

prezos
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