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A cua
arta edición do Galician
G
F
Film Foru
um estarrá dedica
ada ao ciinema
de
e animación
O Apósto
olo e Histo
oria cerebrro vanse proxectar
p
gratuitam
mente o venres
13 de maiio no King
g´s Colleg e de Lond
dres
● Fernando
o Cortizo, responsab
r
ble do Apóstolo, pa
articipará a través de
d
videoconfferencia
● Borja San
ntomé, director de H
Historia ce
erebro, inttervirá no coloquio
posterior as proxec
ccións
●

O cinem
ma de anim
mación é o fío conduto
or da nova edición do Galician F
Film Forum
m (GFF)
que terá
á lugar o viindeiro venrres 13 de m
maio na universidade King´s
K
Colleege de Londres [19
h, Stran
nd Room S -2.08, Lon
ndon, WC2
2R 2LS]. O encontro, que se dessenvolverá baixo o
título de
e Animated
d edition, pro
oxectará a llongametraxe O Apósttolo, de Ferrnando Corttizo, que
interven
ndrá a travé
és de videoconferencia
a, e a curta Historia ce
erebro, de B
Borja Santomé, que
actualm
mente reside
e en Londre
es e particip
pará no colo
oquio posterior.
Do messmo xeito que nas edic
cións previa
as, as obras
s proxectaranse en gaalego con su
ubtítulos
en inglé
és e o enccontro celeb
brarase nass dúas ling
guas. A enttrada é graatuíta pero cómpre
reserva
ala con anttelación vía
a web. Tod
da a inform
mación pód
dese consuultar na pá
áxina de
Facebo
ook do even
nto.
mbicioso prroxecto de Artefacto Producións
P
que supux
xo cinco
O Apósstolo é o frroito dun am
na primeirra película de animaciión stop mo
anos de
e traballo e que se materializou
m
otion de
Europa realizada mediante
m
produción
p
esstereoscópica. Para fa
acela realiddade precisouse da
implicacción de má
áis de dou
us centenarres de pro
ofesionais do
d mundo da animac
ción e o
modela
ado 3D. Ade
emais, outrra das súass peculiaridades radica
a no novo sistema de
e rodaxe
gado xa que
e os actores
s protagoni stas non só
ó lles cederron a súa vo
voz aos pers
sonaxes
empreg
da histtoria, senón que inte
erpretaron previamentte as esce
enas para inspirar co
os seus
movementos e exp
presións rea
ais aos anim
madores.
aballo viuse
e recompen
nsado con g
galardóns como
c
o Pre
emio do púbblico no fes
stival de
Este tra
ANNEC
CY 2013, o Primeiro Premio do Fe
estival Expotoons de Buenos
B
Airees ou o Gra
and Prix
do Festtival Cineho
orizontes de
e Marsella. Outros reco
oñecemento
os foron o P
Premio Esp
pecial do
Xurado en Fantasp
porto, o Pre
emio á Mell or Banda Sonora
S
ou o Premio doo Público na
a Mostra
utros.
de Lisboa, entre ou

