
  

NOVAS_VISIÓNS
(arredor do cinema de xénero)

NOVAS_VISIÓNS quere rescatar unha serie de películas dos últimos anos, que 
revisitaron e homenaxearon dalgunha maneira á Historia do Cinema de 
Xénero, ben recreando estéticas, ben reinventando os tópicos. 

NOVAS_VISIÓNS presenta 7 películas consideradas xa “de culto”, grazas ao seu 
éxito en festivais como o de Sitges, pero, sobre todo, grazas a internet; ao 
éxito instantáneo que confire o “boca a boca” das redes sociais e tamén as 
boas críticas recibidas pola denominada “Nova crítica” nacida cos blogues e 
plataformas especializados. Son películas “independentes” feitas por cineastas 
herdeiros da televisión ou do videoclub estreadas nunha época, a actual, na 
que a nova xeración de espectadores, grazas a internet e ás novas plataformas 
de visionado, achegáronse a elas case sen pasar por unha sala de cinema, xa 
que éstas, a día de hoxe, son simplemente nunha opción máis de visionado. 

Fixemos esta selección de títulos porque achegan unha nova visión sobre os 
xéneros cinematográficos, que revisitan lugares comúns para crear novas 
historias que actualizan o xénero, chegando, nalgúns casos, a misturalos de tal 
maneira que se convirten en verdadeiros pastiches dos mesmos. 



  

Tamén prestouse moita atención na configuración do mesmo, á perspectiva de 
xénero. Por iso a maioría das películas que o conforman están protagonizadas 
por personaxes femininos e 3 delas ademais foron dirixidas por mulleres. 

Cada película estará presentada polos coordinadores do ciclo, María Núñez e 
Tonecho Otero que conducirán un debate co público ao rematar cada película. 
A derradeira sesión contará cun debate posterior á película no que participan a 
directora de cinema Olga Osorio a debuxante de banda deseñada e ilustradora 
Emma Ríos o guionista e crítico de cinema Javier Trigales, María Núñez e 
Tonecho Otero. Neste debate falarase dá revisión no cinema de xénero dos 
tópicos que se viñeron repetindo e fortalecendo durante décadas fronte ás 
novas visións contemporáneas, tanto de forma como de fondo; A mistura de 
xéneros e do novo cinema de culto ou  “Neoculto“, propiciado polas redes 
sociais e pola nova crítica xurdida grazas a internet, e para finalizar, 
debaterase sobre a nova visión dos arquetipos femininos tratados nestas 
películas.  



  

LUNS 22 XAN 20:30H FUNDACIÓN SEOANE
A Girl Walks Home Alone at Night (Ana Lily Amirpour, 2014) 100' VOSE

Reparto: Sheila Vand, Arash Marandi, Dominic Rains, Marshall 
Manesh, Mozhan Marnò, Milad Eghbali

Produción: Ana Lily Amirpour, Justin Begnaud, Sina Sayyah

Guión: Ana Lily Amirpour

Montaxe: Alex O'Flinn

País:  Estados Unidos

Xénero: Terror, Thriller

Na cidade iraniana de Bad City pode pasar calquera cousa. É un 
fogar marxinal de prostitutas, drogadictos e outras almas míseras. 
Neste refuxio de corrupción e desesperanza, unha aterradora 
criatura asexa aos seus habitantes. Todo cambia cando un mozo 
coñece a unha moza. Unha inusual historia de amor na que algo 
fermoso comeza a florecer, tinguida en cor vermella sangue.

“Unha moza volve a casa soa de noite” combina xéneros e estilos: 
invoca o western, a fascinación propia de Lynch, o terror e as 
novelas gráficas. Premiada e celebrada como unha das mellores 
películas de xénero do ano, a de Lily Amipur é unha desbordante e 
desvergonzada ópera prima que resulta todo un acontecemento.

“Seductora y única. Se te clava en la memoria” Empire

“Un clásico contemporáneo do cinema de vampiros” The Playlist

“Un dos filmes de xénero máis notables da tempada” Fotogramas



  

MARTES 23 XAN 20:30H FUNDACIÓN SEOANE
Berberian Sound Studio (Peter Strickland, 2012) 92' VOSE

Reparto: Toby Jones, Tonia Sotiropoulou, Cosimo Fusco, Susanna 
Cappellaro, Layla Amir, Eugenia Caruso, Hilda Péter, Chiara D'Anna, Katalin 
Ladik, Guido Adorni, Lara Parmiani, Antonio Mancino, Suzy Kendall, 
Salvatore LI Causi, Fatma Mohamed, Zsuzsanna Buksi

Produción: Keith Griffiths y Mary Burke

Guión: Peter Strickland

Música: Broadcast

Montaxe: Chris Dickens

País:  Reino Unido 

Xénero: Supense

Na década dos setenta o Berberian Sound Studio foi o estudo de 
postproducción de son máis barato e sórdido de toda Italia, polo que 
soamente as películas máis perturbadoras procesaron e editaron as súas 
mesturas de son neste lugar. Gilderoy, un tímido enxeñeiro de son 
residente no Reino Unido, viaxa a Italia para encargarse de mesturar o 
último giallo de Santini, o gran mestre do xénero; Gilderooy pronto se verá 
atrapado nun mundo prohibido poboado por actores maniáticos onde os 
caprichos artísticos e a burocracia máis absurda marcan o día a día.

“Strickland rende homenaxe ao 'giallo' nunha das máis perturbadoras e 
excitantes proposta do ano pasado, da década e do século, calquera deles” 
El Mundo

“As dúas veces que a vin, a súa visión, o seu enxeño e a súa desconcertante 
audacia fixéronme saltar a tres metros do meu asento” Telegraph

“Nesta época de cinema de molde, a moral persoal e a visión estilística de 
Strickland merecen os maiores eloxios” Time Out



  

MERCORES 24 XAN 20:30H FUNDACIÓN SEOANE
El Extraño / Goksung (Na Hong-jin, 2016) 156' VOSE

Reparto: Hwang Jung-Min, Kwak Do-Won, Chun Woo-Hee, Jo Han-Cheol, Jun 
Kunimura, Jang So-Yeon

Produción: Suh Dong Hyun, Kim Ho Sung

Guión: Na Hong-jin

Música: Jang Young Gyu, Dalpalan

Montaxe: Kim Sun Min

País:   Corea do Sur

Xénero: Thriller, Supense, Terror

A vida dun pobo coreano vese trastornada por unha serie de asasinatos salvaxes 
e misteriosos, que azouta á pequena comunidade rural. Os rumores e as 
supersticións propáganse por mor da presenza, desde hai pouco tempo, dun 
ancián estranxeiro que vive como un ermitán. Ante a incompetencia da policía 
para atopar ao asasino e sen ter unha explicación racional, algúns habitantes do 
pobo buscan a un chamán. Jong-gu, un policía cuxa familia está directamente 
ameazada, tamén cre que se trata de crimes sobrenaturais?

O Estraño (GOKSUNG) está baseada na premisa de que a escuridade é sospeitosa 
e ninguén pode saber a verdade. Esta película dramatiza a historia dun pai que 
tenta con tenacidade salvar á súa filla do perigo. Do aclamado director Na Hong-
jin (The Chaser, The Yellow Sea), O Estraño (GOKSUNG) estivo presente no 
Festival de Cannes fóra de competición con excelentes críticas. A película 
mestura unha trama impredicible con imaxes humillantes, creando unha tensión 
brutal para o espectador, sendo unha das películas máis vistas de 2016 en Corea 
do Sur, o seu país de orixe.

“Escura e perturbadora... magníficamente contada” The Hollywood Reporter

“Perturbadoras e postmodernas escenas de crime” Village Voic

“Implacable. Das mellores películas coreanas dos últimos anos” Screen Daily



  

XOVES 25 XAN 20:30H FUNDACIÓN SEOANE
The Woman (Lucky McKee, 2011) 103' VOSE

Reparto: Pollyanna McIntosh, Sean Bridgers, Angela Bettis, 
Lauren Ashley Carter, Brandon Gerald Fuller, Chris Krzykowski, 
Marcia Bennett

Produción: Robert Tonino y Andrew van den Houten

Guión: Lucky McKee y Jack Ketchum

Música: Sean Spillane

Montaxe: Zach Passero

País:  Estados Unidos

Xénero: Terror

Christopher Cleek é un avogado e modélico pai de familia cuxas 
virtudes serán postas a proba tras o seu encontro cunha muller 
salvaxe que vive nos bosques próximos á súa casa de campo. A 
pesar da violenta actitude desta, Christopher tentará “civilizala”, 
arriscando as vidas da súa propia familia, que pronto descubrirá 
o que se oculta tras esta muller e tras o propio Christopher. 

Con esta brutal película Lucky Mckee e o polémico novelista 
Jack Ketchum queren pór a proba a resistencia do espectador 
ante o terror máis extremo. Unha película executada con 
intensidade e un brutal sentido do humor negro que compón un 
clímax inesquecible.

“Que difícil resulta quitarse esta película malsana da cabeza! (...) 
demostrando que a serie B de terror aínda podía recuperar o seu 
vello poder de transgresión” El PAÍS

“Unha crítica bastante salvaxe da propia natureza humana (...) 
que a través dunha imaxe sucia e realista busca impactar ao 
espectador, e conségueo” Cinemanía



  

VENRES 26 XAN 20:30H FUNDACIÓN SEOANE 
The Cabin in the Woods (Drew Goddard, 2012) 105' VOSE

Reparto: Kristen Connolly, Chris Hemsworth, Anna Hutchison, Richard Jenkins, 
Fran Kranz

Produción: Joss Whedon

Guión: Joss Whedon y Drew Goddard

Música: David Julyan

Montaxe: Lisa Lassek

País: Estados Unidos

Xénero: Terror, Ciencia ficción

Cinco amigos universitarios van pasar a fin de semana a unha remota cabana nun 
bosque sinistro. No soto atopan unha estraña colección de reliquias e, entre elas, 
un diario que fala da antiga familia de psicópatas que ocupou a casa... Ata aquí, 
crees que coñeces a historia. Pénsaa de novo...

Pouco máis se pode desvelar da Cabana no Bosque: unha caixa de sorpresas, un 
imprescindible, orixinal e delirante homenaxe ao xénero do fantaterror.

Da man do equipo creativo formado por Joss Whedon (director e guionista dos 
vengadores) e Drew Goddard (guionista de Monstruoso/Cloverfield), chega o 
maior fenómeno do cinema de xénero dos últimos anos convertida desde o 
momento da súa estrea nun clásico moderno. A cabana no bosque dá a volta a 
todas as convencións posibles do xénero de terror. O resultado é unha cinta que 
lles fará estalar a cabeza cos seus xiros, as súas capas e unha caixa de sorpresas 
sen fondo. Con máis de 40 millóns de dólares de recadación en Estados Unidos e 
máis de 60 en todo o mundo, a película xa ten o seu propio parque temático nos 
estudos Universal.

“Pódese rir e berrar ao tempo? 'La cabaña en el bosque' vai máis aló” Rolling 
Stone

“Unha obra mestra do xénero de terror” Fotogramas



  

SÁBADO 27 XAN 20:30H FUNDACIÓN SEOANE
The Voices (Marjane Satrapi, 2014) 103'

Reparto: Ryan Reynolds, Gemma Arterton, Anna Kendrick, Jacki Weaver, Ella 
Smith, Paul Chahidi, Stanley Townsend, Adi Shankar, Gulliver McGrath, Valerie 
Koch, Paul Brightwell 
Produción: Matthew Rhodes, Adi Shankar, Roy Lee e Spencer Silna.

Guión: Michael R. Perry

Música: Olivier Bernet 

Montaxe: Stéphane Roche 

País: Estados Unidos

Xénero: Comedia negra, Thriller.

Jerry é un tipo adorable que ve a vida de cor de rosa desde o seu posto de 
traballo de nove a cinco nunha fábrica de bañeiras. Pero o seu mundo é moito 
máis complicado do que el mesmo se imaxina, especialmente cando deixa de 
tomarse a medicación... 

Coa axuda do seu psiquiatra, Jerry trata de conquistar a unha compañeira de 
traballo pola que está coado. Con todo, a relación dá un xiro inesperada e 
homicida cando ela lle deixa plantado nunha cita. Asesorado por un gato 
psicópata parlante, que trata de convencerlle de que é un asasino en serie, e 
por un can bonachón parlante, que insiste en que a súa alma é boa, Jerry debe 
decidir se segue esforzándose por alcanzar a normalidade ou se deixa levar 
por un camiño moito máis sinistro... 

"Un híbrido de xénero salvaxe e, a intres, hilarante, que ofrece unha 
impresionante interpretación de Ryan Reynolds" The Hollywood Reporter

"É, ao mesmo tempo, bizarra, divertida, perturbadora e chea de suspense (...) 
Satrapi evita o predicible en case todos os xiros (...)” USA Today

"Ryan Reynolds fai o seu mellor Norman Bates nunha sátira de asasinos en 
serie con aparencia de parvada romántica" Variety



  

DOMINGO 28 XAN 20:30H FUNDACIÓN SEOANE
The Love Witch (Anne Biller, 2016) 120'

Reparto: Samantha Robinson, Gian Keys, Laura Waddell, Jeffrey Vincent Parise, 
Jennifer Ingrum
Produción: Anna Biller

Guión: Anna Biller

Música: Anna Biller, bandas sonoras de Ennio Morricone e outras bandas sonoras 
italianas

Montaxe: Anna Biller

País: Estados Unidos
Xénero: Fantasía

“Unha moza bruxa está empeñada en atopar o amor a base de esconxuros e 
pócimas que lle permitan seducir a calquera. Cando por fin atopa ao home dos seus 
soños, o seu desexo convértese en desesperación, en tolemia e logo en... Cun estilo 
visual que homenaxea os thrillers en Technicolor dos sesenta, "The Love Witch" 
explora as fantasías femininas e as consecuencias do narcisismo exacerbado” 
FILMAFFINITY

“Resulta difícil atopar unha obra tan exuberante, poderosa e imaxinativa como esta 
afiladísima sátira en torno ao poder da sexualidade feminina escrita e dirixida pola 
activista Anna Biller. 'The Love Witch' é un pastiche explosivo, deliciosamente camp 
que subvierte o xénero da 'sexplotation' para configurar unha heroína que pasa de 
ser o obxecto de desexo para converterse no verdadeiro eixo dunha narración que 
se encarga de dinamitar a hexemonía masculina deste tipo de relatos exorcizando 
as necesidades e fantasías das mulleres. E todo través dun irresistible cóctel de 
referencias que dinamita os códigos de as 'femme fatale', dos contos de fadas 
Disney a golpe de suntuosa fantasía erótico-reflexiva” Beatriz Martínez: Diario O 
Xornal

“A cineasta Anna Biller asina unha rareza de estética retro, que bebe das comedias 
sexistas do Hollywood clásico e do cinema de terror, pero subvierte ambos os 
modelos” eldiario.es

"O seu feminismo narcisista é escasamente ortodoxo e desprégase nunha auténtica 
festa formal, cuxo sentido do humor non debilita a súa poderosa mensaxe" El País



  

María Núñez (A Coruña, 1978). Fundadora e co-directora do FKM-Festival de Cinema Fantástico da Coruña. É 
unha apaixonada do cinema que leva 7 anos ao fronte do Festival de cinema especializado nos xéneros 
fantástico terror e ciencia ficción máis importante de Galicia. Graduada como Técnico Superior en Produción de 
Audiovisuais, Radio e Espectáculos, enfocou a súa carreira profesional cara ao mundo da radio, onde participou 
en programas como “A Tarde” da Radio Galega, “Arde Coruña de Cuac FM” e actualmente encárgase da sección 
dedicada ao audiovisual no programa “Recendo” tamén en Cuac FM.

Tonecho Otero (A Coruña, 1973). Licenciado en Historia da arte Contemporánea. Xestor e Mediador Cultural 
cunha extensa traxectoria no campo da educación e formación ligadas á arte, o cinema e as novas tecnoloxías. 
Fundador de Ludidáctica, marca coa que deseñou e impartiu máis dun centenar de proxectos educativos, cursos 
e conferencias. Desde 2012 é codirector do FKM, Festival de Cinema Fantástico dá Coruña. 

Olga Osorio (Lugo, 1972). Directora, produtora, montadora e guionista. É profesora de Dirección de Fotografía 
na facultade de Ciencias da Comunicación de Coruña e de Realización na Escola de Imaxe e Son. A súa primeira 
curta de ficción, ReStart (2015), foi acollida en numerosos festivais internacionais. É tamén a directora dos 
vídeos musicais Buscando a Superfama (2015) (Mestre Mateo 2016, mellor videoclip en Cans e premio Crea 2016 
á mellor dirección) e Garden's Road (2014), polo que entre outros galardóns obtivo o Mestre Mateo en 2015. O 
seu último traballo Einstein-Rossen (2016) obtivo 50 premios e máis de 200 selecciónsinternacionais.

Emma Ríos (Vilagarcía de Arousa, 1976) é unha autora que se forma a medio camiño entre a arquitectura e a 
autoedición ata que consegue dedicarse profesionalmente á historieta en 2007. Realizou traballos de encarga 
para varias editoriais americanas, destacando Marvel Entertainment, onde traballa regularmente durante catro 
anos ata que consegue volver ao cómic de autor en 2014 da man de Image e en colaboración con Kelly Sue 
DeConnick con Bella Muerte (Astiberri, 2014 e 2016), cómic polo que é nomeada en dúas categorías dos premios 
Eisner ese mesmo ano: como mellor portadista e artista de interiores. Tamén é autora de I.D. (Astiberri, 2016) 
como autora completa, coedita a revista Island con Brandon Graham e cocrea Mirror (Astiberri, 2017) con Hwei 
Lim.

Javier Trigales (A Coruña, 1976). Traballou como redactor e guionista en programas de TV como Se lo que 
hicisteis ou El Intermedio e desenvolvendo formatos para Globomedia e TVG. Na actualidade traballa como 
xestor cultural e programador para diversas entidades e como profesor de Audiovisuais para o Museo de Arte 
Contemporánea da Coruña ou a Fundación SGAE, entre outros. Tamén exerce a crítica cinematográfica para 
distintos medios, e publicou varios libros colectivos, como “Cine XXI: directores y direcciones” (Cátedra) ou 
“Antología del cine fantástico y de terror español” (T&B). Foi xurado do Festival Internacional Curtocircuito e de 
FKM, Festival de Cinema Fantástico dá Coruña. Está a escribir a súa segunda longametraxe.
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