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Divendres 10 de gener de 2020

Projecció

DocsBarcelona del mes: "Els testimonis de Putin"

Any: 2018

Durada: 102 min

País: Letònia, República Txeca, Suïssa

Direcció: Vitaly Mansky

Versió original subtitulada en català

Sinopsi: Com si es tractés de l’entrada a una nova era, el 31 de desembre de 1999
Rússia coneixia el seu nou i actual president: Vladímir Putin. Com va ser el seu
ascens al poder? Com s’ha convertit en un dels polítics més influents i controvertits
del panorama mundial?

A través dels testimonis com el de l’antic secretari general de la Unió Soviètica
Mikhaïl Gorbatxov, el primer president de Rússia, Borís Ieltsin o el mateix Putin, el
director Vitaly Mansky explica la història sobre com l’actual president va ascendir
al poder i ha mantingut la seva posició durant dues dècades.

A través de material d’arxiu personal rodat al llarg de l’any 2000 i d’uns testimonis
únics molt propers a la figura de Putin, Vitaly Mansky ens descobreix les veritables
causes i conseqüències de l’operació Successor, l’entramat polític que va fer pujar
Putin al poder. Manksy havia estat contractat per seguir i filmar la primera
campanya del polític que ben aviat es convertiria en un dels líders més controvertits
en l’actualitat.

A través d’antigues gravacions que actuen com a veritables càpsules del temps,
revisitem la història sobre com Putin, juntament amb el seu cercle més íntim, va
ascendir al poder i els actors que ho van fer possible.

Horari | 20:00

Destinataris | Públic general

Organitza | Club Cinema Castellar Vallès i L'Aula d'Extensió Universitària per a
gent gran

Lloc | Sala d'Actes d'El Mirador
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Programa | Cinema a Castellar i docsBarcelona del mes
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