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12/20 OUTUBRO
O FKM Festival Internacional de Cinema
Fantástico da Coruña elebra este ano a súa
11a edición. FKM naceu debido á necesidade
de crear un evento adicado aos xéneros
cinematográﬁcos de fantástico, terror e
ciencia ﬁcción, non só na cidade da Coruña,
senón tamén en Galicia. O Festival FKM está a
encher un oco dentro do audiovisual,
constituíndose coma o 1o Festival de xénero
de Galicia, ofrecendo unha coidada selección
de longametraxes e curtametraxes de amplo
percorrido polos mellores festivais do
mundo, prestando especial atención ás
producións galegas.
Caracterizado polas súas edicións
temáticas, nesta ocasión o festival está
adicado ás UTOPÍAS E DISTOPÍAS, arredor
das cales o cinema plantexou todo tipo de
reﬂexións ao longo do tempo.

2019

XI EDICIÓN

Entre o 5 e o 27 de outubro, as
salas da Fundación Luis Seoane
acollerán unha mostra do traballo
de Xurxo G. Penalta (A Coruña,
1976), un dos ilustradores galegos
máis importantes a nivel
internacional.

Tras licenciarse en Belas Artes pola Universidade
de Vigo, Xurxo G. Penalta realiza un master en
Estudos Visuais no College of Art and Design de
Minneapolis, nos Estados Unidos. Se ben dende a
infancia practica o debuxo, nun principio non se
inclina por ningunha disciplina artística concreta,
agás a pintura, a partir de 2006 o autor centra a
súa actividade creativa no mundo do cómic. No
ano 2008, Penalta comeza a traballar no mercado
americano, destacando especialmente o seu
traballo en diferentes series como The Amazing

EXPOSICIÓNS FKM
Spider-Man, D-Man ou Terror INC de Marvel
Comics; Fear Agent de Dark Horse, e Teenage
Mutant Ninja Turtles ou Judge Dredd de IDW
Comics, entre outras, desenvolvendo ao mesmo
tempo a súa faceta como guionista xunto a outros
autores en títulos como 8House Kiem e Prophet,
de Image Comics. Ademáis de multitude de
traballos relacionados ca música e co cinema.
Desde un punto de vista estético, o universo visual
de Xurxo G. Penalta está estreitamente
relacionado cos códigos da ciencia ﬁcción,
especialmente cunha visión que ten as súas raíces
na década dos anos setenta coa aparición en
Francia da revista Metal Hurlant creada por Les
Humanoïdes Associés, grupo do que formaba
parte Jean Giraud, Moebius, recoñecido por
Penalta como unha das súas inﬂuencias principais.
Del destaca “o uso da liña clara franco-belga,
característico de Hergé, pero nunha rendición
realista para desenvolver un ideario tan
puramente fantástico como plausible e de fonda
complexidade”.
Xurxo manifesta unha especial devoción por
aqueles autores que “teñen unha imaxinación
insondable combinada cun uso técnico maxistral”,
como Katsuhiro Otomo, que “canaliza ideas
fantásticas por un ﬁltro gráﬁco e narrativo dun
estilismo inimitable, o que as fai inmediatas,
táctiles e reais, ademais de ser insuperable como
narrador dinámico”; Juan Jiménez, que “domina o
volume, a escala e a atmósfera con tremendo
carisma e un uso inconfundible da cor”; a
“estilización de personaxes” de Araki Shingo,
“xenio visual detras das series de anime máis
inﬂuíntes”; Masamune Shirow, que “humaniza

ideas mecánicas puramente futuristas, coma os
caricaturistas de Disney dos anos 40
humanizaron a fauna”; e cos especialmente
vencellados ao mundo cinematográﬁco, Ralph
McQuarrie, quen “sintetiza o 80% do que me
gusta de Star Wars; contexto, atmosfera e os
elementos que as compoñen concevidos coma un
conxunto uniﬁcado, presentado co mínimo de
elementos” e Syd Mead, “fundamental para
entender a visualización que manexamos do
futuro dende os anos 60, inﬁnítamente complexo
e sempre plausible”.
Froito destas referencias a súa obra máis persoal
caracterízase pola minuciosidade do detalle, un
coidado emprego da cor e unha certa nostalxia
polos mundos analóxicos reﬂectida no deseño de
robots, naves e espazos urbanos, xunto cun
concepto onírico da paisaxe, facéndoa
inmediatamente recoñecible a ollos do
espectador.
Na exposición da Fundación Luis Seoane
recóllense máis de 50 obras impresas en gran
formato, xunto con debuxos, bosquexos e
orixinais a cor do autor, nas que o eixo común é a
temática escollida na XI edición do Festival FKM,
“Utopías e Distopías”, centradas no cinema. O
conxunto de obras, moitas delas inéditas, está
realizado entre os anos 2012 e 2019. A montaxe
sérvese do formato do póster cinematográﬁco
para encher as paredes da sala coma se dunha
rúa da cidade ou sala de cinema se tratase.
Ademáis, celebrando o ano das artes adicado á
ﬁgura de Luís Seoane, o artista realizará unha
intervención ex profeso na que plantexa un
diálogo e reinterpretación dunha das obras do
ilustre creador coruñés.
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OS CONTRINCANTES
VS
Lois E. Froiz

Se metes nunha batidora moitos discos de
grindcore e de drone, cintas gore dos oitenta,
as ﬁlmografías de Jan Švankmajer e Andréi
Tarkovski e o manifesto surrealista de André
Breton, seguramente saques unha chafallada
porque son cousas que non deberías meter na
batidora. Pero é factible que Lois E. Froiz che
axude, porque todo iso son as súas obsesións.

Álvaro Dorda

Álvaro Dorda canta, graba discos e xira por
toda España dende os primeiros 90 con
bandas como Mandrágoras, Ultracuerpos,
Rockers Go To Hell e Electra, actividade que
compaxina cas súas pinturas e escritos
recollidos no seu libro VERSOS ON THE ROCKS.
A pesar de non ter sobrevivido a ningún
apocalipse, atribúeselle ter provocado uns cantos.

MASTERCLASS
LOIS E. FROIZ
DOMINGO 13 OUT 17:00H | FUNDACIÓN LUIS SEOANE
Entrada libre ate completar aforo
"Golems, orfos, heroes e avoas: O cinema distópico da Europa comunista”
Como se vía o futuro máis aló da cortina de ferro? Cal era a idea dun apocalipse no cinema do
bloque comunista?
Lois E. Froiz responde a estas preguntas nunha masterclass na que profundizará no cinema
distópico da Europa do lado leste do muro, explicando as súas motivacións sociopolíticas e
descubrindo unhas cinematografías demasiadas veces esquencidas. Juraj Jakubisko, Piotr Szulkin,
Konstantin Lopushansky, Oldřich Lipský, Andrzej Żuławski, Wojciech J. Has ou Georgi Daneliya
serán algúns dos cineastas, de impronunciables nomes, que poderemos escoitar e analizar.

C.V. MASTERCLASS
Tras licenciarse en Comunicación Audiovisual e despois de traballar en diversas producións nos
medios galegos, Lois E. Froiz comeza a adicarse ao estudo do cinema, chegando a emigrar a Praga
durante dous anos para elo. Ten publicado artigos e ponencias en medios e congresos de todo o
estado, e na actualidade está a rematar a súa tese doutoral, centrada no cinema surrealista
centroeuropeo durante a etapa comunista. Combina esta labor cos seus traballos de montador,
profesor de montaxe e ocasionalmente director de curtametraxes, videoclips e documentais.

DESMADRE POST-APOCALÍPTICO
DOMINGO 13 OUT 19:00H | FUNDACIÓN LUIS SEOANE | SESIÓN DOBRE

LOS NUEVOS BÁRBAROS

LOS INVASORES DEL ABISMO

I nuovi barbari
(Enzo G. Castellari, 1983) 92’

I predatori di Atlantide
(Ruggero Deodato, 1983) 92’

No ano 2019 o planeta Terra foi devastado por
unha guerra nuclear. Os poucos supervivintes
que aínda quedan camiñan sen rumbo coa
esperanza de atopar algún reduto de
civilización, tentando atopar a orixe dunhas
misteriosas ondas de radio. Polo camiño
tentan non cruzarse cos terribles “Templars”,
unha banda de temibles guerreiros que teñen
como obxectivo exterminar a raza humana.

En 1994 un equipo de cientíﬁcos investiga o
afundimento dun submarino nuclear ruso
preto dunha plataforma petrolífera nas costas
de Miami, Florida, cando descubren unha
antiga reliquia supóstamente pertencente á
perdida civilización de "Atlantis". Mentres
tratan de facer subir o submarino á superﬁcie,
éste ten unha fuga radioactiva de perigosas
consecuencias. Dous veteranos de Vietnam
que tentaban descansar da sua derradeira
misión nunha illa do Caribe veranse envoltos
na perigosa aventura.

Acción sen pausa, frechas que fan estoupar
cabezas, estrambóticos vehículos con
delirantes armas letais, peiteados imposibles
e roupa ridícula, fan deste ﬁlme unha obra
inesquecible.
En colaboración con:

Do director de Holocausto Caníbal chega este
Mad Max italo-ﬁlipino cargado de
ultraviolencia e punks motorizados, chegados
da Atlántida para causar unha masacre. Acción,
efectos especiais e mutilación noutro dos
clásicos do cine de barrio de principios dos 80.

MesA CadRAda

UtoPÍas E diStOPíAs
XOVES 17 OUT 11:30H | FUNDACIÓN LUIS SEOANE
Entrada libre ate completar aforo
Dobre relatorio no que participan: Xosé Nogueira (USC) e
Fernando Agrasar (UDC)
Modera: Tonecho Otero (FKM)

A utOPíA e A diStOPíA no CIneMA e OutROs
ForMAtoS AudIoVIsuAis
Percorrido pola historia do cinema no que se
analiza a temática da utopía e o seu “reverso
tenebroso”, a distopía. Dende as primeiras
manifestacións fundacionais procedentes da
literatura, ás versións cinematográﬁcas nas
que, máis aló da inxenuidade e bucolismo
propios da utopía, será a distopía a que acade
unha maior proxección, como o demostran as
pioneiras Aelita: Reina de Marte (Yákov
Protazánov, 1924) ou Metrópolis (Fritz Lang,
1927). Facéndose eco das preocupacións de
cada momento histórico, o cinema distópico
explorou temas coma o da loita do individuo
fronte o sistema alienante, a falta de recursos
naturais, o ecoloxismo, a inseguridade
cidadán, a guerra nuclear, a rebelión das
máquinas, o medo ás intelixencias artiﬁciais, o
mundo militarizado, entre moitos outros
medos colectivos que coincidían todos en
dirixir á humanidade ao apocalipse.
Xosé Nogueira (USC) é Doutor en Historia da
Arte e profesor de Historia do Cinema e
Cultura Audiovisual Contemporánea.

ArQuIteCtURas RElaTIvaS
As utopías arquitectónicas son o reﬂexo
construído do impulso dunha nova sociedade,
drásticamente alonxada do presente. Cando
nos situamos nun punto diferente da orixe
daquela poderosa forza transformadora, a
perspectiva deforma a fermosa promesa dun
futuro feliz, facéndoa parecer un monstro.
Outras posicións ideolóxicas, ou o cambio de
perspectiva cultural, transforman a luminosa
utopía en sinistra distopía. As arquitecturas
que ofrecían un rechamante porvir e
resultaron ser un pesadelo, sucedéronse ao
longo do tempo. “Arquitecturas relativas”
ofrece un percorrido por aqueles ediﬁcios a
cuxas portas chamamos para atoparnos con
Henry Jekyll e recibiunos Edward Hyde.
Fernando Agrasar (UDC) é Doutor en
Arquitectura e Director da Escola Técnica
Superior de Arquitectura, ademais de profesor
titular da área de Composición
Arquitectónica.

STEREO
XOVES 17 OUT 18:00H | CGAI

|||homenaxe a david cronenberg|||
STEREO -Tile 3B of a CAEE Educational Mosaic(David Cronenberg, 1969)
65’ Canadá V.O.S.E.
Presenta Alberto Ruiz de Samaniego (UVIGO),
Doutor en Filosofía e Magister en Estética e
Teoría das Artes.
Atopámonos no futuro, na Academia
Canadense de Investigación Erótica. Alí teñen
lugar unha serie de experimentos dirixidos
polo parapsicólogo Luther Stringfellow cun
grupo de persoas que voluntariamente se
ofrecen para probar en si mesmos unha nova
forma de cirurxía cerebral que anulará a súa
capacidade de fala, substituíndoa por unha
nova capacidade de comunicación telepática.
Estas novas facultades utilizaraas o doutor
Stringfellow para observar, analizar e explorar
o funcionamento das relacións sexuais. Con
axuda de fármacos afrodisíacos, Stringfellow
estimulará a manifestación dunha
perversidade polimorfa inherente en cada
suxeito. Con todo os seus “suxeitos de estudo”
desenvolverán comportamentos agresivos,
esquizoides e até suicidas.

Stereo dános a coñecer a un Cronenberg de 22
anos no seu estado máis purista, que tenta
explorar os fundamentos do Cinema. Rodada
en 35 milímetros, vangardista, preciosista e
purista, sobre todo en relación á súa
planiﬁcación estética, espacial, narrativa e
intencional. Stereo é unha peza de vangarda
moi pouco coñecida e valorada, na que
destacan os elementos arquitectónicos
coidadosamente elixidos, os movementos de
cámara, a distancia, o uso de planos
detalladamente encadrados e nivelados, e
aínda así rodados de tal maneira que deixan
lugar ao extrañamento.
David Cronenberg (Toronto, 15 de marzo de
1943) é un dos principais expoñentes do que se
denominou “body horror”, o cal explora os
medos humanos ante a transformación física e
a infección. Inaugura e abandeira o concepto da
"nova carne", eliminando as fronteiras entre o
mecánico e o orgánico o psicolóxico e o físico.
Homenaxe ao cineasta canadense no 50
aniversario da súa primeira longametraxe.

SÁBADO 12 OUT 20:00H | FUNDACIÓN LUIS SEOANE

FETUS

CONCURSO INTERNACIONAL
DE CURTAMETRAXES EN
GALEGO

Premio do xurado: Gloria Bendita á Realización Máis Salvaxe
Premios do público: Tremendo Mellor Berro, Morte Máis Lograda, Caracterización Máis
Enxeñosa, Mellor Escena de Sexo Intenso, Mellor Teoría Patafísica.
Deseño trofeo: Alberto Hortas (4ojos estudio)
NENO BONITO
(Fran X. Rodríguez, 2019) 14’
Distribución: fran@kaitoestudios.com
PEIXES VOADORES
(Francisco Torregrosa, 2019) 20'
Distribución: frantore@hotmail.es
AS LAVANDEIRAS
(Lois Basallo, 2018) 10’
Distribución: vouﬁlms@gmail.com
CAFEÍNA
(Julio López, 2019) 12’
Distribución:
juliolopez2911@gmail.com
HOMOMAQUIA
(David Fidalgo Omil, 2019) 14’
Distribución:
davidﬁdalgoomil@gmail.com
METROCABINA
(Silvia Otero, Andrés Castro, 2018) 6’
Distribución: acastroﬁlms@gmail.com
TERROR NA BATEA
(Diego López Curros, 2019) 16’
Distribución: Ac.OCaiman@gmail.com
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MADE-IN-GALICIA

CONCURSO INTERNACIONAL
dE LONGAMETRAXES
TODAS AS PROXECCIÓNS NO CGAI. ENTRADA LIBRE ATE COMPLETAR AFORO

MARTES 15 OUT 18:00H
Between

(María Castillo, 2019) 9' España
Distribución:
alicia@yaqdistribucion.com

Fuel

(Israel González, 2019) 72’ España. Estrea en España
Distribución: illegalbusinessproducciones@gmail.com
Raúl é un inﬂuencer gastronómico que inicia unha ruta por
la Costa Oeste de Estados Unidos. O seu pesadelo comezará
cando esperte no medio de Death Valley, no deserto de
Mojave, preso a un Plymouth Barracuda cunha cadea.

MARTES 15 OUT 20:30H
Tinder Time

Flesh City

(Olga Ossorio, 2019) 8' Galicia.
Estrea en Galicia
Distribución:
missmovies.producciones@gmail.com

(Thorsten Fleisch, 2018) 85’ Alemania V.O.S.E. Estrea en España
Distribución: snuff@ﬂeischﬁlm.com
Nun clube de baile, situado nun local industrial
abandonado, unha parella de fashion victims cae nas redes
do Profesor Yagov, o cientíﬁco tolo residente, quen
introdúceos na mutilación e a violencia que rematará
infectando a toda a cidade. Todo o mundo en Flesh City
estará conectado… a través da carne

Sección competitiva: premio do público
Premios do xurado: mellor película, mellor interpretación, mellor guión, mellores FX,
mellor BSO
Xurado: Lois E. Froiz, Alberto Ruíz de Samaniego e José Manuel Sande.

MÉRCORES 16 OUT 18:00H
Hopes

(Raúl Monge, 2019) 10’ España
Distribución:
festhome@agenciafreak.com

Atacama

(Enrique R Bencomo, 2019) 69’ México. Estrea en España
Distribución: enrique_rodben@me.com
No Deserto de Atacama, o lugar máis árido do mundo, catro
vidas converxen: Nicolás, que busca redimirse co seu pai
falecido. Facundo, un mineiro obsesionado, enfermo e
escuro. Brisa, unha astrónoma, perdida na procura dalguén.
Luis Felipe, na busca dun tesouro soterrado nun campo de
concentraciòn de Pinochet. En Atacama nada sae ben.

MÉRCORES 16 OUT 20:30H
Turbo Killer

(Seth Ickerman, 2016) 4’ Francia
Distribución:
cdornier@logicalpictures.com

Blood Machines

(Seth Ickerman, 2019) 50’ Francia V.O.S.E. Estrea en España
Distribución: cdornier@logicalpictures.com
Secuela de Turbo Killer, na que dous cazadores de
recompensas galácticos perseguen polo espazo profundo ao
que parece ser unha nave vivinte. Pronto descubrirán que
no seu interior habita a pantasma dunha muller que da vida
á nave e ameaza con transformar a galaxia enteira.
B.S.O. de Carpenter Brut.

COnCurSO iNtERnaCIonAL
DE cuRtAMetRAxeS///////
VENRES 18 OUT 18:00H | CGAI
Entrada libre ate completar aforo

TU ÚLTIMO DÍA EN LA TIERRA

SONRISAS

SWIPE

NOM

YO MONSTRUO

LA NORIA

(Paco Ruiz, 2019) 14’ España
Distribución:
distributionwithglasses@gmail.com

(Carlos Baena, 2018) 12’ España
Distribución:
festhome@agenciafreak.com

ABUELITA

BAILAORA

(Marc M Jordán, 2019) 12’ España
Distribución:
los.materiales.anomalos@gmail.com

(Niels Bourgonje, 2019) 6’ Holanda
Distribución:
niels@nielsbourgonje.com

(Wiro Berriatúa, 2019) 12’ España (
Distribución:
lineupshorts@gmail.com

HORRORSCOPE

(Pol Diggler, 2019) 4’ España
(Distribución:
poldiggler@gmail.com

(Javier Chavanel, 2019) 13’ España
Distribución:
alicia@yaqdistribucion.com

(Ángel H Suárez, 2019) 10’ España
Distribución:
angelherz2@gmail.com

(Rubín Stein, 2018) 15’ España
Distribución:
nirveinﬁlms@gmail.com

Xurado:
Sonia Méndez
Marcos Nine
Alberto Vázquez

///////////
VENRES 18 OUT 20:30H | CGAI
Entrada libre ate completar aforo

LA GUARIDA

HOY NO VA A LLOVER

EXTINTOR / CAPSULE

NORMAN

(Rodrigo Sopeña, Joana Solnado,
2019) 4’ España
Distribución: gijon77@hotmail.com

(Gigi Romero, 2019) 3’ España
Distribución:
gigicong@gmail.com

OUT OF THE REALMS

CONDAMNED

(JJ Torres, 2019) 18’ España
Distribución:
alicia@yaqdistribucion.com

(Octavi Espuga, 2018) 12’ España
Distribución:
octaviespuga@gmail.com

CAPITÁN KINESIS

PANIC ATTACK

(Carles Jofre, 2019) 11’ España
Distribución:
slapstickﬁlmss@gmail.com

(Eileen O'Meara, 2018) 3’ EUA
Distribución:
eileenomeara@earthlink.net

ZOO

MI NOMBRE ES KOJI

(Iago de Soto, 2018) 15’ España
Distribución:
alicia@yaqdistribucion.com

(Mathilde Surieux, 2019) 7' Francia
Distribución:
contactveine@gmail.com

(Lautaro Herrera Batallán, 2019) 12’
Galicia
Distribución:
lautaro@tambouraﬁlms.com

(David Muñoz, 2019) 8’ España
Distribución:
EzequielZeizer@hotmail.com

DE BALDE
ENTRADA LETAR AFORO.
P
ATE COM
CIÓNS
S PROXEC
TODAS A
GAR
SEOANE.
TERÁN LU
CIÓN LUIS MÉNTANSE
A
D
NA FUN
PLE
ULAS COM
AS PELÍC TE POSTERIOR.
A
CUN DEB

MARTES 15 OUT 11:30H

s
i
a
n
i
t
a
m
s
sesión
n
ó
i
s
i
v
a
t
c
sele

PSYCHO PASS - THE MOVIE

(Katsuyuki Motohiro, Naoyoshi Shiotani, 2015)
113’ Japón | Todos os públicos
É o ano 2116 e o goberno xaponés comenza a
exportar os droides non tripulados e o concepto
de Sistema Sibyl aos países que o requiran,
estendéndose mundialmente o sistema. A unión
de países do suleste de Asia (SEAUn) introduciu
recentemente o sistema e atópase en fase
experimental, grazas ao cal a cidade artiﬁcial
construída sobre a auga, Shambala Float, desfruta
de días de paz e tranquilidade. Sen embargo,
desde SEAUn chegan terroristas a Xapón que
conseguen burlar o Sistema Sibyl e lanzar unha
ofensiva ao goberno central. É cando Akane
viaxará ate Shambala Float para descubrir a
verdade detrás destes feitos.
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FUNDACIÓN LUÍS SEOANE | ENTRADA DE BALDE ATE COMPLETAR AFORO.

PUELLA MAGI MADOKA MAGICA - THE MOVIE REBELLION
(Ariyuki Shinbo, 2014) 90’ +7 Japón

SÁBADO 19
OUT 11:30H

A Ley do Ciclo guía ás Puella Magi salvándoas da desesperación, pero, ¿sempre foi
así? Madoka Kaname, a que unha vez fora unha rapaza normal e corrente que vivía os
días máis felices da súa vida, sacriﬁcou a súa propia existencia para rachar a cadea
que ataba a todas as Puella Magi a un destino cruel. Incapaz de esquecela, Homura
Akemi segue loitando soa no mundo que Madoka legou á humanidade ca única ﬁn de
voltar a ver o sorriso da súa amiga unha vez máis. “Neste mundo incorrexible, que
repite unha e outra vez as súas traxedias e o seu odio, soñei que voltaba a atopar ese
sorriso familiar unha vez máis”. Pero ela é a única persoa do mundo que lembra a
Madoka e pouco a pouco a soidade vai consumindo o seu corazón…

VENRES 18 OUT 11:30H

MÉRCORES 16 OUT 11:30H
TOKYO GHOUL – LA PELÍCULA

(Sui Ishida, Kentaro Hagiwara, 2017)
119’ Japón | +16
A guerra entre os seres humanos e os ghouls,
criaturas que devoran carne humana, aproxímase
e Kaneki vese atrapado no medio do conﬂito. En
Tokyo, axexan os ghouls, criaturas con aspecto
humano que só poden inxerir agua, café… e carne
humana. Tras resultar gravemente ferido, Kaneki
recibe un transplante de órganos dunha ghoul que
se atopaba con él no momento do accidente.
Convertido no primeiro híbrido de humano e
ghoul, Kaneki debe facer fronte á necesidade de
inxerir carne humana. Atrapado entre dos mundos
en conﬂito, Kaneki pronto se verá obrigado a
tomar parte na feroz loita entre os ghouls e a
organización humana adicada a exterminalos.

DRAGON / WU XIA
(Peter Chan, 2012)
100’ China | +18

Cando dous perigosos bandidos asaltan o almacén
do seu pobo, o pacíﬁco pai de familia Liu Jinxi
plántalles cara en solitario e, por pura sorte,
consegue acabar con eles converténdose no heroe
do lugar. Pero o detective encargado de investigar o
caso, Xu Baiju, négase a crer que Liu tivese tanta
sorte e comenza a empregar os últimos métodos
cientíﬁcos ao seu carón para determinar as
circunstancias exactas do caso e revelar a
verdadeira identidade de Liu. Pronto descubre que
Liu é en realidade Tang Long, o segundo ao mando
dos 72 Demos, un grupo de sanguinarios guerreiros
buscados pola xustiza. Pero o seu intento de levalo
ante la xustiza chama a atención do líder dos 72
Demos e antigo mestre de Tang Long…

SE
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MARY Y LA FLOR DE LA BRUJA

(Hiromasa Yonebayashi, Mary Stewart, 2017) 102’ Japón
Un día Mary segue a uns gatos ate unha fraga, onde se atopa cunhas ﬂores cun estrano
poder luminiscente que dan vida a unha basoira, que leva voando a Mary por riba das
nubes ate a escola de maxia coñecida como Endor College. A directora, Madame
Mumblechook, asume que Mary é unha nova estudante e condúcea ate o campus de
Endor, onde remata amosando unhas sorprendentes e prometedoras habilidades
máxicas. Sen embargo, moi cedo descobre que na escola non todo é o que parece e que
alí se levan a cabo estranos experimentos, que a levan a enfrontarse cara a cara cun
gran perigo e a tomar unha decisión que lle cambiará a vida.
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DOMINGO 20 OUT 18:30H
FUNDACIÓN LUIS SEOANE

ENTRADA LIBRE ATE COMPLETAR AFORO
PRESENTADA POLA GRANDE ARTISTA DA INTERPRETACIÓN
DIANA SIEIRA
Cerimonia de Clausura da XI edición do festival
FKM. Procederase á entrega de premios das
seguintes seccións competitivas:
Concurso
Internacional de
Longametraxes
Premio Amando de Ossorio do Xurado, que tamén
outorgará galardóns nas categorías de Mellor
Interpretación, Mellor Guión, Mellores Efectos
Especiais, Mellor Banda Sonora Orixinal. E o
Premio do Público (trofeo pintado por Xurxo G.
Penalta).
Concurso
Internacional de
Curtametraxes
Premio do Xurado e Premio do Público (trofeo
pintado por Álvaro Dorda)
Concurso
Internacional de
Guión para
Curtametraxe
cun premio en metálico.
Concurso
Internacional de
Curtametraxes
“FETUS”
Premio do Xurado, “Gloria Bendita á Realización
Máis Salvaxe”.
Como punto ﬁnal de esta edición o Festival FKM
presentará unha actuación sorpresa cun
espectáculo audiovisual con tintes
postapocalípticos. A ﬁn do mundo achégase.
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CONCENTRACIÓN NO OBELISCO 22:00H
Congregamos a todos os zombis para conxurar a apocalipse zombie. A 9ª
ZombieWalk sementará o terror nas rúas da cidade unha vez máis,
zombiﬁcándoo todo ao seu paso, até chegar ao Pub Meliora (Praza Juan Naya
Nº 5), para a entrega de premios do... CONCURSO ZOMBIEWALK, que premiará
á mellor caracterización que participe no rueiro. O premio consistirá nun kit
de maquillaxe e materiais FX, cortesía de FORMX e algunha sorpresa máis.
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