
Director, realizador e guionista.

El Desconocido é a súa primeira 
película, coa que inaugurou este ano 
a sección “Venice Days” no

festival de Venecia, e que foi seleccionada polo 
festival de San Sebastián para ser proxectada no 
Velódromo.

DendeDende 1996 traballa en Televisión de Galicia, onde 
actualmente é realizador de promocións. Compaxina 
esta tarefa coa dirección de curtametraxes, 
publicidade e videoclips. A súa exitosa traxectoria 
como curtametraxista (X nada, Bos Días, Lobos, 
Minas) permitiulle dirixir en 2010 a miniserie de FORTA 
Mar Libre, galardoada en festivais tan prestixiosos 
coma os de Houston ou Chicago.

Dani de la Torre (Monforte, 1975)

Director Xeral de Contidos e Director Xeral de 
producións internacionais e coproducións, ata que 
decidiu fundar a súa propia produtora, Rebelión 
Terrestre Film.

AAdemais de El Desconocido escribiu Mientras 
Duermes, pola que consiguiu o premio Gaudí ao 
mellor guión. Tamén é coguionista de Para entrar 
a vivir e Extinction, estreada en 2015. Participou 
como produtor executivo na saga REC, Cobardes, 
The Way e Los últimos días, entre outras. Está a 
piques de estrear a súa primeira película como 
director, Summer Camp.

Guionista e director. 

Traballou varios anos en Filmax, 
onde desempeñou os cargos de 
Director de Desenvolvemento,

Alberto Marini (Turín, 1972)

- Claves e características do thriller de acción: atreverse a innovar.

- Personaxes vs. trama. Elementos fundamentais para conseguir o equilibrio.

- O ritmo: como traballar os tempos dende o guión ata a pantalla.

- O reto de manter a tensión da trama cando o teu protagonista está limitado a un espazo único. 

- As escenas de acción: como e ata onde escribir; do guión á pantalla.

Tomando como referencia El Desconocido e apoiándose en exemplos da película, Alberto Marini e 

Dani de la Torre farán un percorrido polo xénero, as súas necesidades e as súas limitacións:

16 de outubro
de 16:30 a 20:00

sede da Fundación SGAE (Salvadas, 2, Santiago de Compostela)

e polo director Dani de la Torre
impartida polo guionista Alberto Marini

EL DESCONOCIDO
THRILLER DE ACCIÓN

MASTERCLASS

AGAG
Asociación Galega de Guionistas



AGAG
Asociación Galega de Guionistas

Ata que non se reciba a confirmación do ingreso, a matrícula non será efectiva

3.- enviar recibo da transferencia escaneado (ou captura de pantalla, ou foto de móbil) a   
      formacion@asociaciongalegadeguionistas.org 

Entidade:  Abanca
Número de conta:  2080 0000 71 3040196358
Concepto: nome do inscrito + “DESCONOCIDO”
Beneficiario:  Asociación Galega de Guionistas

2.- unha vez confirmada a dispoñibilidade, efectuarase o pago da tarifa que corresponda a través
     de transferencia bancaria ou ingreso na seguinte conta:

1.- enviar un mail a formacion@asociaciongalegadeguionistas.org co nome e apelidos do
     solicitante, para comprobar a dispoñibilidade de prazas.

COMO FORMALIZAR A INSCRICIÓN

Os estudantes (Facultade/Máster/Módulo Audiovisual) deben enviar documento acreditativo 
(tarxeta universitaria/matrícula escaneada) a formacion@asociaciongalegadeguionistas.org

Os membros das asociacións de guionistas que forman parte de FAGA (Foro de Asociaciones de 
Guionistas Audiovisuales): EDAV, EHGEP e GAC/SIGC, poderán acollerse á tarifa de socio AGAG

Derradeiro día para a inscrición: 15 de outubro (ata as 23:59)

dende 6 de outubro

ata 5 de outubro

Tarifa xeralEstudantes / socios CREA

10 euros

15 euros 25 euros

20 euros 25 euros

30 euros

Socios AGAG / FAGA

TARIFAS
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de 16:30 a 20:00
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