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Leto. Rusia, 2018. B/N, 120 min. Drama |  Dirección: Kirill Serebrennikov | Guión: Kirill Serebrennikov, Lily Idov, 
Mikhail Idov |  Fotografía: Vladislav Opelyants |  Música:  Roman Bilyk | Intérpretes: Teo Yoo (Viktor), Roman Bilyk 
(Mike), Irina Starshenbaum (Natasha), Alexander Gorchilin (punk) | Produción: Hype Film, KinoVista

PREMIOS
a

Premios do Cinema Europeo 2018
Mellor Deseño de Produción

SINOPSE
a

Leningrado,  un  verán  a  principios 
dos 80: a escena do rock da cidade 
está en pleno apoxeo. Viktor Tsoï, un 
mozo músico que creceu escoitando 
a  Led Zeppelin,  T-Rex  e  David  Bo-
wie, trata de facerse un nome. O en-
contro co seu ídolo Mike e a súa es-
posa Natacha cambiará o seu desti-
no.  Xuntos  construirán  unha  lenda 
como pioneiros do rock ruso.

NOTAS DO DIRECTOR

[Kirill  Serebrennikov escribiu a súa  
declaración  de  intencións  en  2017,  
antes de rodar a película. As estipu-
lacións  do  seu  arresto  domiciliario 
non lle permiten facer máis declara-
cións.]
Leto (“verán” en ruso)  é unha his-
toria  de  rock'n'roll  ambientada  en 
1980  na cidade soviética  de  Lenin-
grado. Un triángulo amoroso forma-
do por tres individuos moi diferentes 
baixo o pano de fondo da estraña, ás 
veces exótica, Unión Soviética. Todo 
isto  nun  ambiente  moi  hostil  co 
rock'n'roll e a cultura occidental, pe-
ro que terminou sendo o niño dunha 
nova vaga de rock ruso. 
A nosa historia trata da fe necesaria 
para sobrepoñerse ao contexto social 
e da actitude despreocupada dos he-
roes  fronte  á  opresión  herdada.  É, 
por riba de todo, a historia dun sim-
ple  e  inalterado  amor,  como  unha 
oda a estas futuras iconas do rock, á 
súa forma de vida. É a historia do úl-
timo verán antes da Peretroiska, an-
tes  da  transformación  total  cara  á 
Rusia contemporánea. 
Isto é o que me atraeu nun primeiro 
momento da historia. A súa inocencia 
e a súa pureza. A miña xeración ten 
uns  recordos  moi  fortes  da enerxía 
da Peretroiska, ese período inmedia-

tamente despois da época da nosa 
película. En realidade, non sabemos 
nada  da  xeración anterior  á  nosa, 
do seu don natural  de rebelión,  o 
seu lume interno. A Peretroiska bo-
rrou  completamente  esa  xeración, 
converteunos en varredores ou con-
serxes  e  pronto  non  quedou  nada 
deles. 
Pero nese relato estamos nos inci-
pientes  anos  oitenta.  Nun  glorioso 
branco e negro,  a única  forma de 
contar a historia desta xeración, xa 
que a noción da cor apareceu máis 
tarde na conciencia colectiva rusa. 
É  unha  época  brutal  e  alternativa 
onde todo o mundo está moi vivo: 
Mike  Naumenko  e  Viktor  Tsoï  (ao 
que a prensa soviética, despois da 
súa tráxica morte en 1990, alcumou 
o “derradeiro heroe do rock”). Todo 
o  que sabemos deles  ocorreu des-
pois do contexto da nosa película, é 
o futuro dos nosos personaxes.  No 
filme están aínda intactos, inocen-
tes. Tomamos prestada unha máqui-
na do tempo e só fai unha breve pa-
rada. Nese breve período de tempo, 
os nosos heroes fan o que máis lles 
gusta facer: crear música. 
Tiven que ignorar o terceiro acto na 
vida dos nosos personaxes, a forma 
na que todo termina. O meu obxec-
tivo  é  facer  unha  película  sobre 
xente que é feliz, que están a gozar 
unha total liberdade artística a pe-
sar da opresión do goberno. Estaban 
a facer música e non podían imaxi-
nar outra forma de crear. Calquera 
outra  cousa  sería  ir  en  contra  da 
súa natureza. 
Pódome identificar  facilmente con 
eles, entender as súas motivacións, 
os obstáculos no seu camiño. Aquí, 
no Gogol-Center, do cal  son direc-
tor, estamos familiarizados cos seus 
métodos. A pesar destes tempos tan 
politizados, estamos a crear un tea-
tro  que  é  moderno,  antiestablish-
ment, que pode ser visto como un 
movemento.  E  o  máis  importante, 
este movemento está vivo. Estamos

insuflando vida a unha cultura que é 
inaceptable para os poderes, para as 
directrices culturais do noso gober-
no,  exactamente  da  mesma  forma 
cando  Leningrado  en 1983  non  era 
nin o tempo nin o lugar para a cultu-
ra rock na Unión Soviética. 
Farei  esta película para unha xera-
ción que ve a liberdade como unha 
decisión persoal, e como a única po-
sible. O meu obxectivo é capturar e 
destacar o verdadeiro valor desta li-
berdade.

 NOTAS DO PRODUTOR

Desde o principio, e desde o primei-
ro borrador do guión de Mikhail Idov, 
estaba claro que Leto era, no fondo, 
un relato clásico coming-of-age. Pe-
ro o principal  personaxe era Viktor 
Tsoï, un das iconas do rock máis im-
portantes de Rusia. De feito, conver-
teríase nun símbolo do cambio nun 
país  que  estaba  desesperado  deve-
cendo por ese cambio. As súas revo-
lucionarias letras e o simbolismo das 
súas cancións converteríanse nos le-
mas do cambio cara á democracia. A 
nosa imaxinación estaba constante-
mente impulsada pola oportunidade 
de  contar  esta  romántica  historia 
dunha  personalidade  creativa  a  pi-
ques de florecer xusto antes dun pe-
ríodo historicamente famoso. Mikhail 
Idov,  un  experimentado  guionista 
con raíces na cultura rusa pero cria-
do en occidente, colleu esa orixinal 
idea e recreou a atmosfera única de-
sa época. Kirill Serebrennikov é unha 
parte esencial  da nova xeración de 
directores rusos. Durante os últimos 
dez anos, este visionario converteu-
se nunha figura importante do cine-
ma  europeo.  Do  mesmo  xeito  que 
con  O estudante,  que xa estivo  no 
Festival de Cannes de 2016, estamos 
orgullosos de apoiar a súa visión por 
segunda vez con Leto. Estamos con-
vencidos  de  que  esta  incursión  no 
nacemento da cultura do rock en Ru-
sia nos oitenta espertará interese e 
entusiasmo no público.

Vindeira sesión o xoves 25 ás 20:30 no Café Pop Torgal: When You're Strange · Tom DiCillo


