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Sobre o filme «Sobibor»
Duração: 110 min.
Realização: Konstantin Khabenskiy
Argumento: Aleksandr Adabashyan, baseado no livro de Iliá Vassiliev «Alexandr Petcherski: uma brecha
para a imortalidade»
Elenco: Konstantin Khabenskiy, Christopher Lambert, Mariya Kozhevnikova, Felice Jankell, Dainius
Kazlauskas...
Produção: Cinema Production, Gleb Fetisov, Fundação do Cinema Nacional «Patriot» e Fundação
Alexandre Petcherski. Produtoras: Elmira Ainulova, Maria Juromskaia
Música original: Kuzma Bodrov

O filme «Sobibor» (ou «Lenda de uma Fuga») é baseado em factos reais, que ocorreram
durante a Segunda Guerra Mundial. O oficial soviético Alexandr Petcherski (papel
desempenhado pelo actor e agora realizador estreante Konstantin Khabenski) foi o
principal organizador, em três semanas de Outubro de 1943, de uma fuga de prisioneiros
de várias nacionalidades, em Sobibor, um campo nazi de extermínio, na Polónia.
Esta é considerada a única revolta bem sucedida num campo de morte. O campo de
Sobibor foi depois encerrado e os seus vestígios foram destruídos.
O argumento de Alexandr Adabashian é baseado no livro de Iliá Vassiliev «Alexandr
Petcherski: uma brecha para a imortalidade».
O realizador, inicialmente, foi Andrei Malukov («Nós somos do futuro», «Diversant
[Provocador]»), mas este papel acabou por ser assumido também por Konstantin
Khabenski, conhecido actor russo. No elenco, além deste, encontramos Christopher
Lambert, Maria Kozhevnikova e vários actores de países europeus.
As filmagens foram feitas em cinco línguas: russo, polaco, alemão, holandês e hebraico.
Na edição exibida em Lisboa, o filme é legendado em inglês.
No dia 23 de Abril, o filme teve ante-estreia em Varsóvia e em Rostov-sobre-o-Don, a
cidade onde Petcherski nasceu, em 1909, e morreu, em 1990. No circuito russo, entrou
em exibição a 3 de Maio.
A sessão em Lisboa, no dia 10 de Maio de 2018, inseriu-se na 2.ª Festa da Vitória e da
Paz (6 de Maio, Alameda D. Afonso Henriques) e faz parte do programa internacional de
divulgação não comercial da obra.
- Trailer em inglês
- Trailer em russo
- Informação em sites especializados: IMDb | TMDB | Kino-Teatr.ru
- Antecessores...
- «Fuga de Sobibor», 1987, real. Jack Gold (dobrado, PT-BR). Ficha
- Documentário de Claude Lanzmann (2001)

PAZ, AMIZADE E COOPERAÇÃO
Campo Grande, 220A, sala C - 1700-094 LISBOA | Tel. 213 901 099 | www.associacaogagarin.pt | geral@associacaogagarin.pt

