“

Vida é soñar e axudar a que soñen...
A paixón, a ilusión e o talento son os cimentos deste soño.
										 Rubén Riós
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ano de ensaios

Para entender o que abarca “Vida” debemos
Un explicar que o que comezou sendo
có director
do
unha simple
gravación de teatro improvisado
cunha asociación
proxecto
de persoas con discapacidade intelectual, derivou
Rubén
Riós
,
na realización de dous grandes obras audiovisuais.

VIDA

ao carón dun colectivo de

persoas
con
Cincuenta minutos dun documental
chamado
"Máis ca Vida"e
recolle as testemuñas reais do día a día do
conrodea a estes rapaces e rapazas.
de
mundo que

capacidades diferentes
infinitas ganas
amosar ao mundo do que son
de faceras,
Pouco despois capaces
de coñecer en profundidade

inquetanzas dos nosos
protagonistas,para
comézase
foi o detonante
levar aa
plasmar en papel o guión de “Vida”.

Vida
e
“Vida” e
Máis
ca
Vida
“Máis ca Vida”

dúas grandes

cabo a realización de

obras audiovisuais
“Vida” é unha obra audiovisual de ficción
como
base
cunha duración de dezaseis tomando
minutos que
fai mostra

espírito de unión

oda loita e o afán de superación diario
eo
persoas.
traballo endestas
equipo.

“Máis ca Vida” é un documental cunha duración de 50
minutos que recolle os testemuños reais do día a día do
mundo que rodea ás persoas con capacidades diferentes.

O documental plasma en imaxes os momentos de
ensaios
aos
que
tiveron
que
enfrontarse
de cara á rodaxe en ligazón aos seus medos, alegrías,
interrogantes, dificultades, fatigas… aos seus sentimentos.
Pouco despois de coñecer en profundidade as
inquedanzas dos nosos protagonistas, o documental
contribúe a plasmar en papel todo aquelo que dunha
maneira indirecta axuda á creación das tramas do guión
de “Vida”, unha obra de ficción creada por e para eles.

A obra de ficción “Vida”, unha mistura de arte,
entretemento e comunicación, convértese na
primeira experiencia audiovisual destas persoas, que
entralazadas a un reparto artístico de primeira
categoría
como
os
recoñecidos
actores
Javier Gutiérrez, Cristina Castaño, Mariana
Carballal, Estíbaliz Veiga, María Mera e Luis Iglesia entre
outros, trasladarán ao a espectador dunha
maneira lúdica e enteiramente positiva e realista, as
diferencia sociais existentes invitando ao público
á reflexión.

Estes dous proxectos estreitamente ligados ofrecen un
formato pioneiro que transportará ao espectador a un
mundo de emocións no que poderá descubrir
que a ficción e a realidade destas dúas obras
van collidas pola man.

REALIDADE
ou FICCIÓN

“

Entre
finais
dos
anos
60
e
principios do ano 2000, entre o Ourense
rural e o Ourense urbano, transcorren
as
vidas de dúas familias unidas polo destino.
Nunha pequena aldea, unha
familia
humilde prepárase para un gran acontecemento
familiar. O destino, as casualidades, as
forzas fan dese momento tan esperado un verdadeiro
calvario para uns e unha proba de vida para outros.
Nun piso, no centro da cidade, a
tranquilidade dunha nai vese truncada polo
desexo dunha das súas fillas de querer voar soa.
Pablo (38 anos) é un rapaz con discapacidade que
actualmente traballa nos servizos de limpeza da
cidade, empeza a valorar a posibilidade de
emprender un soño en solitario.

Elena (32 anos) é unha moza con discapacidade que
se enfronta a unha proba vital para tomar unha das
decisións máis importantes da súa vida, na que
entran en xogo vida, morte, paixón,
egoísmo, medos e perdón.

SINOPSE “VIDA”

Pablo atoparase cun pasado cheo de ausencias e
rancores que o prepararán para un futuro de
perdóns e ilusións.

“

Nós pensámolo, eles exprésano.
				

Rubén Riós

“

Primeiro
formato
galego
que
conxuga a realidade coa ficción dunha
maneira novedosa nacida do afán de
superación de persoas que teñen unha
discapacidade intelectual.

“
“
“

Os protagonistas da historia son persoas con
testemuñas reais que loitan diariamente por
“normalizar” a súa situación como cidadáns.
Integrar a traxectoria de actores e actrices
consolidados do panorama audiovisual e
un equipo técnico profesional coa primeira
experiencia dos membros deste colectivo.
Escenarios de rodaxe que impulsan o valor
da beleza das paisaxes e a riqueza do noso
patrimonio mediante unha fotografía
estudiada e coidada.

ASPECTOS DIFERENCIAIS

ea

** Fomentar a través do audiovisual o respecto

igualdade de oportunidades das persoas que teñen

capacidades diferentes coa narrativa de

actitudes positivas eliminando estereotipos e prexuízos

e informando á sociedade en xeral.

** Promover entre os espectadores o entendemento

e a realidade mediante testemuños reais ,
expresados con imaxes nun ambiente lúdico e cultural.

** Incluír na sociedade aos colectivos de

persoas con discapacidade eliminando barreiras ,
tentando “normalizar” a súa situación e acadando
unha sociedade verdadeiramente inclusiva.

** Fortalecer, recoñecer e valorar o traballo que

realizan as persoas pertencentes a asociacións e
fundacións adicadas ao benestar das personas
que teñen distintas capaidades

OBXECTIVOS

** Mostrar dunha forma natural as experiencias e
protagonistas

os testemuños auténticos dos
que conforman esta historia.

“

Se eu fose o adestrador dun equipo de fútbol...
poñeríalles “Vida” aos meus xogadores antes de saltar ao campo a xogar.
Javier Gutiérrez.

Actor de “Vida” e “Máis ca Vida”

Público Obxectivo Primario

O público principal ao que nos diriximos é un público de idades
comprendidas entre os 7-99 anos
de calquera clase social.
Persoas que se sinten identificadas ou están interesadas nas
historias reais da sociedade que exploran a vida diaria nas que
se formulan problemáticas e interrogantes que tocan as
emocións e os sentimentos máis profundos da xente.

Público Secundario

Engloba a homes e mulleres da nosa comunidade
que seguen os
referentes artísticos dos intérpretes ou ben que simpatizan co
percorrido do director e guionist a.

Público Terciario

Espectadores de fóra da nosa comunidade que se sinten atraídos
polos temas da sociedade actual e polo patrimonio
paisaxístico,
artístico e monumental da nosa terra.

PÚBLICO OBXECTIVO

LOCALIZACIÓNS
OURENSE

Cidade da auga, oito son as pontes cruzan o río Miño.
En tempos dos romanos eran unha antiga mina de ouro.
Agora xa non atoparemos ouro, pero neste lugar seguen permanecendo
unhas augas moi valiosas: as augas termais.
Ourense, cidade chea de encanto onde se misturan a beleza da súa
paisaxe coa riqueza da historia reflexada no seu patrimonio.

ESCUDEIROS, RAMIRÁS

San Xoán de Escudeiros é unha parroquia do concello de Ramirás na
comarca da Terra de Celanova , na provincia de Ourense.
É un municipio cun patrimonio natural espectacular con multicidade de
paraxes dunha beleza inigualable, que dotan e aportan maxia á historia,
aos que ademáis engadimos un valor cultural innegable da súa arte e
arquitectura, testemuñas e reflexo da súa antiga historia.

PABLO

Reservado pero sempre cun sorriso.
Educado, empático, doce e sosegado.
É un mozo con discapacidade que ten como soño, montar o seu propio
negocio.

ELENA

Pizpireta, doce e coqueta.
É unha moza xove con discapacidade cuxo obxectivo é o de ter a súa propia
familia nunha vida “normalizada”.

DOLORES

Nai de Elena.
Muller traballadora, firme e sobreprotectora que loita por sacar adiante en
soidade a súas fillas.

LUCI

Irmá de Elena.
Rapaza atolada á vez que responsable e comprensiva.
Ama profundamente a súa nai e a súa irmá.

FEDERICO MAIOR

Pai de Pablo de idade avanzada que pásase a vida lembrando ao fillo que
abandonou cando era mozo..

PARTURIENTA

Loitadora e positiva.
A representación do amor en estado puro.
Ama ao seu fillo máis alá de calquera inconveniente ou problema.

FEDERICO MOZO

Pai de Pablo
Persoa forte de complexión robusta que abandoa ao seu fillo cando non era
máis que un recén nado.

SOGRA

Nai de Federico.
Muller do rural firme e ruda que asiste o parto como matrona.

COMPAÑEIRA DE TRABALLO

Rapaza activa e alegre.
Compañeira de traballo e amiga de Pablo.

DIRECTOR DE BANCO

Elegante e moi correcto.
Personaxe arrogante que non sinte empatía polos soños de Pablo.

MÉDICO

Home tranquilo e pacente.
Director da pranta de paleativos do hospital.

PERSONAXES

ELENA

PABLO

Mónica Ferreiro

DIRECTOR DE BANCO
Javier Gutiérrez

PARTURIENTA
Cristina Castaño

FICHA ARTÍSTICA

COMPAÑEIRA DE PABLO
María Mera

Óscar Rodríguez

DOLORES
Mariana Carballal

MÉDICO
Luis Iglesia

FEDERICO XOVE
David López

LUCI
Estíbaliz Veiga

SOGRA
Blanca Cendán

FEDERICO
Manuel Basoa

SPOT “MICROSOFT EN GALEGO”

ADEUS EDRADA?

Historia de lendas que recuperou para moitos unha
parte do imaxinario galego. A súa estrea multitudinaria facía

presaxiar un bo comezo. Pero moito máis que iso,
a curtametraxe percorreu máis de 40
festivais nacionais e internacionais, recollendo
premios e apuntando a Rubén Riós como un dos mozos
creadores máis prometedores de Galicia.
A Academia Galega do Audiovisual destacouno
otorgándolle o Premio Mestre Mateo 2007 á mellor curta de
ficción dese ano

COSER E CANTAR

Este proxecto cóntanos a historia de Elena, unha moza

da alta sociedade dos anos á que non lle deixaron ser
artista. A estrea encheu o auditorio máis grande de Galicia.
E outra vez otorgáronlle o Premio Mestre Mateo á mellor
curta de ficción.
En só un mes estivo seleccionada no Festival Internacional
Curtocircuito, no Festival de Cans, de Porriño e no Festival
de cine pobre de Cuba.

A PRODUTORA

Claqueta Coqueta producións nace no 2007
en Santiago de Compostela da man do actor e
director de cine e televisión Rubén Riós.
A productora caracterízase pola súa
versatilidade apoiando dende hay anos o
desenvolvementto e a produción das obras
audiovisuais en Galicia apostando pola
internacionalización dos proxectos
fomentando así a nosa cultura polo mundo.

EN PRODUCIÓN
O ritmo de traballo de CLAQUETA COQUETA
vaise consolidando e cada vez é máis constante.
Ademáis da actual posta en marcha da obra de
ficción VIDA e o documental MÁIS CA VIDA,
a empresa está inmersa en numeros proxectos
audiovisuais coma CENTENARIOS o primeiro
film de Rubén que resalta os
aspectos da nosa historia e cultura na gran
pantalla ou, GALAICUS, idea orixinal do actor
e o maior proxecto que ten entre as mans.
GALAICUS será a primeira película de celtas e
romanos en GALICIA.
Encóntrase en fase de pre-produción e estará
protagonizada por Luis Tosar.

RUBÉN RIÓS
DIRECTOR E PRODUTOR EXECUTIVO

Rubén Riós, actor e produtor audiovisual galego cunha
ampla traxectoria en diferentes proxectos, tanto como actor
en series de televisión (Libro de familia, Matalobos, Piratas)
coma nas películas Pradolongo e
Vilamor.
Director das curtametraxes Adeus Edrada? e Coser e Cantar
(ambas gañadoras do Premio Mestre Mateo) e actualmente
inmerso na preproducción da súa terceira curtmetraxe como
director “Vida”.
Valedor da cultura e da lingua galega, é o director de
proxectos como Espello Deportivo e o Festival das Artes
Escénicas de Riós.

PROGRAMAS
O rei da comedia (TVG).2004
Luar (TVG). 2004
Supermartes (TVG). 2004
Series de televisión
Pratos conbinados (TVG). 2005
Piratas (Telecinco). 2010
Libro de Familia (TVG) 2004-2013
Matalobos (TVG) 2009-2010
Escoba (TVG) 2012
Clases de lo Social (WEBSERIE)2014

CURTAMETRAXES
Nove
Despois do sol
Adeus Edrada?
Mínimo común múltiplo
Coser e Cantar
Carne cruda
Documentais
O camiño de Santiago: a orixe na terra das castañas
TELEFILMS
A mariñeira de quilmas
O bosque de levas
FILMOGRAFÍA
Pradolongo (2008) de Vía Láctea Films
Vilamor (2011) de Vía Láctea Films
Las brujas de E´lente (2014) de Lutra Films
A historia de un satélite, Rafael e a nai que o pariu de Also
Sisters
DIRECTOR
Adeus Edrada? (2007) de Claqueta Coqueta
Coser e cantar (2009) de Claqueta Coqueta
Vive en galego (spot publicitario 2010) para Microsoft de
Claqueta Coqueta
Vida (2015) de Claqueta Coqueta

XÉNERO: Drama
FORMATO: HD
Director: RUBÉN RIÓS
Guionistas: ESTÍBALIZ VEIGA E JACOBO PAZ
Produtor executivo: RUBÉN RIÓS

Dir. fotografía: SERGIO FRANCO
Axudante de dirección: DIEGO MÉNDEZ
Montador: FERNANDO ALFONSÍN
Música: FREDI LEIS
Iluminación: TRÍPEDE
Sonido: BRÉTEMA PRODUCCIÓNS
Dir. arte: ANDREA POZO
Dir. Produción: CAROLINA MARTÍN
Vestiario: ANA MARETTO
Maquillaxe e perruquería: BAIA FERNÁNDEZ
Comunicación e prensa: ANDRÉS ROZADOS

Dirección 2ºUnidade: ELENA LÓPEZ
Dir. Produción 2º Unidade: CAROLINA MARTÑIN
CÁMARA 2º Unidade: CÉSAR SOBERBIO
Edición e Montaxe: CRIS LIZ
Postprodución: FERNANDO ALFONSÍN

FICHA TÉCNICA

“

“

Non é a discapacidade o que fai difícil a vida,
senón os pensamentos e as accións dos demáis.

claquetacoquetasl@gmail.com
Tfno.: 618.512.435-645.400.581
www.maiscavida.com

