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Forum prox
xecta ‘Dh
hogs’ no King’s C
College de
d
Londres
s
● O filme ex
xhíbese na
a capital b
británica tras
t
o seu recente p
paso polo
Festival In
nternacion
nal de Cin
ne de Alme
ería, no qu
ue se alzo
ou con tres
s
premios
● A cita serrá este ven
nres 30 de
e novembrro, a partir das 19 h
horas, no King´s
K
College de
d Londres
s con entrrada gratu
uíta
● Ao remata
ar a proxe
ección hab
berá un co
oloquio po
or videoco
onferencia
a con
Lucía Cattoira Pan, responsa
able de fottografía da
a película

A pelícu
ula Dhogs, ópera prima
a do luguéss Andrés Go
oteira, prota
agonizará a novena ed
dición do
Galicia
an Film Fo
orum (GFF
F) que se vai celebrrar este ve
enres, 30 de novem
mbro, na
universidade King´s College de Londress [19 h, Sttrand Camp
pus, Edmonnd J Safra Theatre
ón haberá u
un coloquio
o a través de
d videoconnferencia co
on Lucía
WC2R 2LS]. Tras a proxecció
ografía da pe
elícula.
Catoira Pan, directtora de foto
A cinta proxectarasse en versió
ón orixinal ccon subtítullos en inglé
és e o enconntro celebra
arase en
o. A entrada do eventto é gratuíta pero hai que reservvala con an
ntelación
inglés e en galego
nesta ligazón. Esta edición do
d GFF con
nta de novo
o co apoio do
d departam
mento de Spanish,
S
Portugu
uese and La
atin America
an Studies do King´s College
C
London.
Dhogs é unha pelíícula con es
strutura de crebacabezas na que
e se esvaeccen os límite
es entre
oma unha fu
ugaz aventu
ura sexual eentre desco
oñecidos
a realidade e a ficcción. O que comeza co
boca nunha
a espiral de
e violencia sen sentid
do, cunha factura que deixa entrrever as
desemb
influenccias de Davvid Lynch, Léos
L
Carax ou Jim Jarm
musch, e mesmo
m
referrencias literrarias de
Muraka
ami ou Buko
owski. O re
esultado fina
al é unha proposta
p
arriscada e pprovocativa,, non só
no pano
orama audio
ovisual gale
ego, senón tamén no nacional,
n
qu
ue foi recoñeecida con múltiples
m
premioss.
o, Dhogs ch
hega a Lond
dres tras o sseu recente
e paso polo Festival Intternacional de Cine
De feito
de Alme
ería, onde se
s coroou como
c
a gran
n triunfadora
a logo de se
e alzar con tres dos ga
alardóns
do Cerrtame 'Ópe
era Prima': mellor inte
erpretación masculina
a para Carrlos Blanco, mellor
direcció
ón e segunda mellor película.
p
Esstes premio
os súmanse
e aos que xxa atesoura
a a obra
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d
Foi, por exempplo, a pelícu
ula máis
desde a súa estrea no 2017 e que se ccontan por ducias.
galardo
oada dos Premios
P
Me
estre Mateo
o da Acad
demia Gale
ega do Auddiovisual, nos
n
que
acadou 13 premios das 17 ca
ategorías exxistentes, ou
o o primeirro filme galeego que se
e exhibiu
na seccción oficial do Festivall de Sitges,, onde Gote
eira foi reco
oñecido com
mo Best Prromising
Directorr.
mentos obtid
dos por Dho
ogs son o premio á Me
ellor Longam
metraxe do Festival
Outros recoñecem
e Croacia; o Premio Pa
aul Naschy á Mellor Pe
elícula e o Premio
P
áM
Mellor Interp
pretación
Split de
Masculina para Ca
arlos Blanco no Festivval Nocturna de Madrid; o Místicoo de Ouro á Mellor
Película
a de Alxeciras Fantás
stika; o Pre
emio da Crrítica do Brrussels Inteernational Fantastic
F
Film Fe
estival; o premio Mello
or Longame
etraxe Panorama Fantástico do FANT Bilba
ao ou o
galardó
ón Mellor Director do San Cugat F
Fantàstic.
p
de Andrés Go
oteira (Meira, Lugo, 1983), un ennxeñeiro téc
cnico de
Esta é a primeira película
municaciónss, deseñador e cinea
asta que tras
t
realiza
ar varias ccurtametrax
xes non
telecom
profesio
onais, emba
arcouse na dirección d
de Dhogs, da que tamé
én é guionissta. Na actu
ualidade,
o directtor lugués está
e
a traba
allar nun do
ocumental e no que será a súa seegunda pelíícula, un
thriller q
que dará co
ontinuidade a Dhogs e que por ag
gora ten o título provisioonal de Sta
armucks.
Á hora de crear, gú
ústalle xoga
ar con xiross narrativos e diferentes puntos dee vista.
Galicia
an Film Forrum
O GFF naceu no 2015
2
no seo dun grup
po de galegos emigrados a Londrres co obxe
ectivo de
p
a difusión do cin
nema galeg
go na capital británicaa. A súa ac
ctividade
crear un espazo para
omo platafo
orma de exhibición,
e
como obsservatorio da
d nova
articúlase en tress eixes: co
a
no Reino U
Unido e com
mo espazo de reflexiónn sobre o cinema
c
e
diásporra creativa audiovisual
a culturra galega en
n termos un
niversais.




Entradas: https://gffdh
hogs.eventb
brite.co.uk
Web de Dh
hogs: http:///dhogsfilme
e.com
Tráiler: https://vimeo.c
com/203214
4478
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