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cordon
Anton Mezulić

Produção / Production: Restart (Croácia / Croatia)
Duração estimada / Estimated length: 75’
Finalização / Completion date: verão de 2024 / summer of 2024
Orçamento / Estimated budget: 230 000,00€
Financiamento assegurado / Acquired budget: 31 000,00€
Estado de desenvolvimento / Project stage: em desenvolvimento / in development
À procura de / Looking for: co-produções, pré-vendas / co-productions, pre-sales

SInopSe / SynopSIS
Pavo e Pići, zeladores de duas equipas de futebol divididas pela 
nacionalidade numa cidadezinha croata, tentam ultrapassar a divisão e 
encontrar uma forma de reconciliação quando as pessoas se estão a ir 
embora e ambos os clubes podem ficar sem jogadores.

Pavo and Pići, janitors of two nationally divided football teams in a tiny 
Croatian town, are trying to overcome the division and find a way for 
reconciliation as people are leaving and both clubs could stay without 
players.

nota De IntençõeS / DIRectoR’S note
A motivação principal para fazer este filme surgiu da vontade de me 
mudar de Zagreb para uma pequena aldeia perto de Vojnić, onde irei 
viver com a minha família. Inicialmente, apenas passei de carro sem 
parar. É um lugar desinteressante. Quando comecei a conhecer os 
habitantes, apercebi-me da complexidade do ambiente. A Guerra de 
Independência croata deixou um rasto profundo, evidente até nos rostos 
das pessoas. O conflito entre sérvios e croatas é um tema que aparece 
frequentemente. Esta divisão assustou-me. A imagem de uma paisagem 
idílica transformou-se na imagem de uma zona de fronteira instável que 
ainda não resolveu questões fundamentais que a guerra trouxe. Os 
habitantes locais afirmam que a guerra já faz parte do passado, mas 
após um curto período de tempo começo a sentir uma sensação de 
amargura. Quando são mencionados traumas surgem divisões, embora 
as suas vivências pessoais sejam muito parecidas, algo que é ao mesmo 
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tempo comovente e fascinante. Além disso, devido à falta de perspectiva 
futura, os jovens deixam a aldeia independentemente da sua 
nacionalidade, e é por isso que uma história de rivalidade entre 
pequenas cidades combina espantosamente futebol e divisão nacional, 
levantando a questão da sobrevivência da comunidade. Ter dois clubes 
de futebol num local tão pequeno é totalmente absurdo, mas nenhum 
deles está actualmente disposto a discutir a constituição de uma equipa 
multinacional. No entanto, isto terá de mudar. Ou a agonia irá continuar.

My motivation for making this film stemmed from my personal desire to 
move from Zagreb to a small village near Vojnić, where I’ll live with my 
family. Initially we just drove through without stopping. It is an 
unprepossessing place. When I started to get to know the locals, I realised 
what a complex environment this is. The Croatian War of Independence 
left a particularly deep trace and this is evident from their faces. The 
conflict between Serbs and Croats is a topic that often appears on the 
surface. This division scared me. The image of an idyllic landscape turned 
into an image of an unstable border area which has not yet resolved the 
essential issues of the war. The local people are quick to claim that the 
war is behind them, but after a short while I regularly start sensing 
bitterness. When traumas are mentioned, divisions arise, although their 
personal traumas are very much alike, which seems both touching and 
intriguing. Besides, due to a lack of perspective, young people leave 
regardless of their nationality, which is why a story of small-town rivalry 
amazingly combines football and national division, raising the question 
about the community’s survival. Having two football clubs in such a small 
place is utterly absurd, but neither are currently willing to discuss the 
making of a multi-national team. However, this will have to change. Or the 
agony will continue.

SoBRe o RealIzaDoR / aBout the DIRectoR

Tem um mestrado em ciência política (2013) e está a concluir um 
mestrado artístico em realização de documentário na Academia de Arte 
Dramática de Zagreb. Enquanto realizador e director de fotografia, fez 
três curtas-metragens documentais que foram exibidas em festivais 
internacionais de cinema na Europa.
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Has a master’s degree in political science (2013), and is currently finishing 
an MA in documentary film directing at the Academy of Dramatic Art in 
Zagreb. As a director and cinematographer, Anton made three short 
documentary films that were screened at international film festivals 
around Europe.

FIlmogRaFIa / FIlmogRaphy
2020, Balm on the Wounds [Melem na rane]
2019, Sons of Hypocrites [Hipokritovi sinovi]
2017, The Confidant [Uzdanica]

SoBRe a pRoDutoRa / aBout the pRoDuceR

Restart
Produtora focada na produção, distribuição e exibição de documentários 
criativos. Nos últimos 12 anos, produziu cerca de 40 documentários de 
todas as formas e feitios, os quais foram exibidos em festivais de cinema 
como IDFA e Roterdão (Países Baixos), Hot Docs e Toronto (Canadá), 
Locarno, Zurique e Visions du Réel (Suíça), Karlovy Vary (República 
Checa), FID Marseille (França), DOK Leipzig (Alemanha) e muitos mais.

An organisation focused on the production, distribution and exhibition of 
creative documentary films. In the last 12 years, it produced around 40 
documentary films of all shapes and sizes, which were screened at film 
festivals such as: IDFA and Rotterdam (Netherlands), Hot Docs and 
Toronto (Canada), Locarno, Zurich and Visions du Réel (Switzerland), 
Karlovy Vary (Czech Republic), Fid Marseille (France), DOK Leipzig 
(Germany) and many more.

Oliver Sertić
Tel: +385 915 315 205
e-mail: oliver@restarted.hr
website: www.restarted.hr/en


