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22:00  h

as proxeccións serán

no hotel

ás

ao aire libre

OCA Vila de Allariz

prezo entrada solta
10 euros

bono 5 películas
40 euros

30 euros

bono para mecenas e amigos
da Fundación Vicente Risco

Límite de bonos 50, tendo preferencia os mecenas amigos da Fundación Vicente Risco.
Ingresar o prezo do bono na conta da Fundación Vicente Risco BBVA:

ES8101826221620101503209 indicando nome e actividade CASPERVEK.
Inscricións en secretaria@fundacionvicenterisco.com 
Indicar nome e apelidos, NIF, domicilio, telefono e mail. 



10 xuño

O Golem
Paul Wegener

1920

Alemaña

78 min.

artista convidada:

Andrea González
(saxofón)

Clásico do cine 

expresionista alemán, 

sobre a lenda da estatua 

do Golem. No século XVI, 

no gueto de Praga o rabino 

Löw, famoso nigromante 

creou unha escultura de 

barro, o Golem á que 

Astaharot deulle vida para 

que protexera ós xudeos da 

cidade.



30 xuño

Metrópolis
Fritz Lang

1927

Alemaña

115 min.

artistas convidados:

Clara Mascaró (viola)
Tonio Comesaña (clarinete)

Julia Caro (cello)

Ano 2000. En Metrópolis, a 

sociedade vive dividida en dous 

clases: os ricos, que viven na 

os obreiros, que malviven en 

condicións dramáticas recluidos 

nun gueto subterráneo. Un día, 

descubre estas lamentables 

condicións dos obreiros tras 

tratará de advertir ó seu pai de 

que os traballadores subterráneos 

están a piques de rebelarse.

Estrea dunha nova versión da BSO 

realizada en colaboración coa 

agrupación camerística Trío Bórea.



30 xullo

Nanuk,
o esquimal

Robert J. Flaherty

1922

USA

79 min.

Documental pioneiro que 

narra as condicións de vida 

dunha familia esquimal do 

ártico na Bahía de Hudson en 

Canadá. Robert J. Flaherty, o 

primeiro gran documentalista 

da historia viviu case un ano 

seu modo de vivir, sobrevivir, 

cazar e amar.

Estrea absoluta da BSO.



4 agosto

E sen
embargo, 
nacemos

Yasujiro Ozu

1932

Xapón.

91 min.

A familia Yoshii múdase á 

periferia de Tokio para estar 

máis preto do traballo do pai. 

adaptarse á nova escola pero 

atópanse coa hostilidade dun 

grupo de rapaces entre os 

xefe do seu pai.

Estrea dunha nova versión da 

BSO para cuarteto.artista convidada:

Laura Lorenzo
(frauta)



16 setembro

Especial
Buster Keaton

1919-22

USA

75 min.

Contemplaremos nesta 

sesión tres das principais 

curtametraxes de 

Buster Keaton. “O chivo”, 

“Acasa eléctrica” e 

“Unha semana” onde o xenio 

texano mostra o seu talento 

para a comedia física.

Estrea dunha nova versión da 

BSO para quinteto.
artista convidada:

Andrea González
(saxofón)




