
MÁIS NUNCA MÁIS

Exposición

Crónica popular dun pobo en pé
tras a marea negra do Prestige
2002-2003.
Videoinstalación

Do 17 de xaneiro ao 3 de marzo de 2019
Palexco / A Coruña

En novembro de 2002, a cidadanía galega
púxose en pé ante a incompetencia
dos gobernantes que converteron un
accidente nunha catástrofe ecolóxica.
Apañando chapapote nas rías
coas propias mans, sobordando
as rúas co clamor da protesta,
a cidadanía encheuse de dignidade.
Nunca Máis e Burla Negra
souberon dar a resposta organizativa
con invención, con fantasía, con rebeldía.

Actos e exposición co soporte do Concello da Coruña,
promovidos pola A.C. Unha Gran Burla Negra
2019

—Venres 11 de xaneiro - 19.30 horas. Paraninfo da Reitoría
da Universidade da Coruña (Rúa Mestranza, 9):
- Proxección da curta "Unha gran burla negra" (Caneca Filmes, 2018, 25')
- Charla: "Unha mutación antropolóxica: imaxes
e prácticas da revolución cultural".
Amador Fernández-Savater
(investigador independente, editor de Acuarela Libros
e colaborador en eldiario.es)

—Xoves 17 de xaneiro - 19.30 horas. Palexco
Inauguración da exposición Máis Nunca Máis

Un proxecto dirixido e deseñado por Radio Buguina,
basado no fondo documental da Difusora de Letras, Artes e Ideas.

Exposición aberta do 17 de xaneiro ao 3 de marzo
Palexco / A Coruña
Horario visita: todos os días, de 12 a 14 horas + de 18 a 21 horas.

—Xoves 17 de xaneiro - 20 horas. Palexco, sala de exposicións.
Palestra Nunca Máis por algúns dos seus protagonistas:
Manuel Rivas + Uxía Senlle + Felipe Louzán + Suso de Toro

—Xoves 24 de xaneiro, 19.30 horas. Salón de plenos Concello da Coruña
Mesa redonda: "O Nunca Máis coma fin do réxime fraguián.
Dezaseis anos dun vergoñento consello de ministros".
Xosé Hermida (xornalista de El País);
Comba Campoy (doutora en Ciencias da Comunicación,
foi parte da equipa do boletín Contramaré);
José Precedo (xornalista de eldiario.es),
modera Jorge Linheira.
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