
Cando?:   

Catro sesions no Aula 2.1 do Edificio de 
Apoio ao Estudo do Campus de Esteiro 
(Ferrol), os días 7, 14, 21 e 28 de novem-
bro de 2019, de 12 a 14 horas. 

 

Prezos:  
Alumnos/as da Universidade Sénior 
(matriculados no curso 2019/2020): 20 € 
Público en xeral: 30 € 
Prazas limitadas, por orde de inscrición 

 
Inscrición:  

Do 23 ao 27 de setembro de 2019. 

Máis Información e Inscricións: 
Universidade Sénior - Ferrol 
Edificio de Apoio ao Estudo 
Campus de Esteiro 
Tlf. 881013631 
Email: secretaria.senior.ferrol@udc.es  



O CORPO E O CINE 

  

Sempre se ten 
valorado que, en 
esencia, o cine 
consistía na 
conxunción do tempo e 
a luz, o que da lugar á 
representación do 
movemento.  

Esta recreación do 
movemento constitúe, 
certamente, a gran 
invención 
cinematográfica, e a 
razón fundamental pola que os primeiros 
espectadores achegáronse ás pantallas.  

Nesta consideración do movemento, o 
corpo –e específicamente o corpo 
humano- ten un papel crucial. Ao longo 
de catro sesións onde abordaremos 
autores e temáticas relevantes do 
discurso cinematográfico, imos tratar de 
perseguir as diferentes manifestacións 
do corpo na historia do cine e, asemade, 
comprobaremos como os diferentes 
estilos e épocas cinematográficas van 
acompañados de diversas modalidades 
de corpos. 

PROGRAMA: 

 O corpo mudo e elástico. O gag, o 
slapstick. 

 A trama e o corpo. O cine de Fritz Lang. 

 Corpo e infancia. Os nenos dentro do cine. 

 O corpo ingrávido. 2001, Unha odisea no 
espacio. 

 

ALBERTO RUIZ DE SAMANIEGO é profesor de 
Estética na Facultade de Belas Artes da 
Universidade de Vigo. Xunto á súa faceta docente 
destaca a labor como comisario de arte (foi o  
responsable do pavillón español da Bienal de 
Venecia de 2007) e xestor de institucións 
culturais (dirixiu a Fundación Luis Seoane entre 
2008 e 2011). É autor dunha ampla produción 
escrita sobre temas estéticos; destacan, entre 
moitos outros, os seguintes libros: “Maurice 
Blanchot: una estética de lo neutro” (1999); “Ser 
y no ser” (2013); “Las horas bellas” (2015). Ás 
súas últimas obras son “Alegrías de nada” (2018), 
e  "La ciudad desnuda" (Abada, 2019) . 


