
O  Apóstolo entra  na  selección  para
candidatas ao Óscar
O Apóstolo de Fernando Cortizo é un dos dezanove filmes que a Academia de Hollywood

considera para finalistas ao Óscar de animación. Canda ela, grandes éxitos e cintas de
altísimos orzamentos como Avións, Os Pitufos 2, Turbo, Gru, Monsters University ou Rio.

As grandes compañías de animación dominan a carreira a un dos Óscar máis codiciados no mercado
americano mais na listaxe final conseguiu colarse O Apóstolo de Fernando Cortizo, o primeiro filme
europeo en utilizar a técnica de “stop-motion”. A competencia é dura e canda a proposta de  O
Apóstolo aparecen algunhas das películas que máis recadación acadaron nos últimos tempos como
Avións ou Os Pitufos 2. O 16 de xaneiro coñeceranse as finalistas á categoría.

O Apóstolo foi a grande trunfadora nos Premios Mestre Mateo con seis premios, entre eles, o de mellor
filme. Foi tamén finalista nos Goya. A película de Cortizo obtivo tamén o primeiro premio no 11º Festival
de Cinehorizontes de Marsella, entrou na sección oficial do Festival Internacional de cine de Moscú e
recibiu o Primeiro Premio no Festival EXPOTOONs de Bos Aires, o festival de animación máis importante
de  Latinoamérica.  Tamén  foi  recoñecido  polo  xurado  do  público  do  prestixioso  Festival  de  Cine  de
Annecy.

Carlos Blanco, Luis Tosar,  Celso Bugallo,  Isabel  Blanco, Jose Manuel Oliveira ‘Pico’,  Geraldine Chaplin,
Jorge Sanz e Paul Naschy poñen as voces da película dirixida polo compostelán Fernando Cortizo e son en
boa parte modelos dos personaxes de animación do filme. Os actores de carne e óso gravaron primeiro
toda a película para que os animadores puideran ter os seus movementos e acenos como referencia. 

EXERCICIOS
1. Localiza no texto 5 palabras que non entendas e busca o seu significado no dicionario
2. Que particularidades presenta a película de O apóstolo fronte a outros filmes de animación máis 
tradicionais?
3. Despois de ver a película, escribe unha crítica explicando de que trata a historia e contando se che 
gustou e por que (máis de 50 palabras)

Nunha xornada de dez horas de
traballo gravábanse, de media, tres

segundos de película

O Apóstolo es el primer largometraje
que llega a los cines financiado en

parte con la venta de participaciones a

Los actores de carne y hueso
grabaron primero toda la película

para que los animadores pudieran tos

No proxecto colaboraron técnicos de
películas como Matrix, Os mundos

de Coraline ou O señor dos aneis
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