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motel
Filip Mojzeš

Produção / Production: Kadromat, Castor Multimedia (Croácia / Croatia)
Duração estimada / Estimated length: 30’
Finalização / Completion date: 2022
Orçamento / Estimated budget: 23 250,00€
Financiamento assegurado / Acquired budget: 18 675,21€
Estado de desenvolvimento / Project stage: em produção / in production
À procura de / Looking for: co-produções para pós-produção, agentes comerciais, 
distribuição, consultoria / post-production co-productions, sales agents, distribution and 
consultants

SInopSe / SynopSIS 
Num dos nós de auto-estrada mais movimentados perto de Zagreb, um 
motel emprega 50 pessoas e não tem hóspedes. É um microcosmo 
decadente único, no qual o tempo parece ter parado, espelhando o 
destino de muitas antigas empresas estatais socialistas.

At one of the busiest highway junctions near Zagreb, a motel called 
Plitvice employs fifty people and has no guests. It’s a unique decaying 
microcosm, within which the time seems to have stopped, reflecting the 
fate of many former socialist state companies.437

nota De IntençõeS / DIRectoR’S note
A base do filme serão uma série de cenas narrativamente 
desconectadas, centradas nas rotinas diárias dos empregados. O filme 
terá lugar inteiramente no interior do motel e os empregados serão os 
únicos protagonistas. No entanto, de acordo com a abordagem da 
realização, vou tratá-los quase como se fossem engrenagens de um 
mecanismo maior. Filmados quase sempre em planos amplos, irei 
retratar a alienação kafkiana, como se fossem formigas num formigueiro. 
Cada cena do filme constituirá uma entidade separada. Combinadas 
num todo, o resultado será um filme com as características de uma 
colagem. A singular decoração interior da estrutura desempenhará um 
papel importante na criação da identidade visual extravagante e 
estilizada. Por consequência, vou dar especial ênfase visual a este 
aspecto e gostaria de conseguir uma consistência orgânica da imagem, 
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a fim de captar a atmosfera do ambiente de uma forma ainda mais fiel.  
A abordagem observacional tenta captar a incerteza do futuro dos 
empregados, realçando a futilidade da repetitividade das suas rotinas 
diárias, numa tentativa de contar uma história autêntica, que retrate o 
momento de transição em que se encontra a Croácia. 

The film is to be based on a series of narratively disconnected scenes that 
will focus on portraying the employees’ daily routines. The whole film will 
take place entirely inside the motel. The employees of the motel will be 
the sole protagonists, yet, in line with the directorial approach, I am going 
to treat them almost as if they were elements in the functioning of a larger 
mechanism – filmed almost always in wide shots, I will depict their 
Kafkaesque alienation, as if they were ants working in an anthill. Each 
scene in the film will constitute a separate entity, while combined into a 
whole, the final result will be a film with pronounced characteristics of a 
collage. The unique interior design will play an important role in creating 
the outlandish, stylized visual identity. Therefore, I am going to place 
special visual emphasis on this aspect and I would like to achieve a very 
organic texture of the image in order to capture the atmosphere of the 
ambiance all the more faithfully. The highly non-interventionist approach 
and adhering to the postulates of pure observation will attempt to address 
the employees’ uncertain future, highlighting the futility of the 
repetitiveness of their every-day routines and finally tell an authentic story 
of Croatian transition. 

SoBRe o RealIzaDoR / aBout the DIRectoR 

Realizador e argumentista de Zagreb, Croácia. Fez um mestrado artístico 
na film.factory em Sarajevo, onde teve como mentor o realizador 
húngaro Béla Tarr. Os seus filmes foram exibidos em vários festivais 
croatas e internacionais, ganhando vários prémios.

Director and screenwriter from Zagreb, Croatia. He earned his MA degree 
at the film.factory in Sarajevo where his mentor was Hungarian director 
Béla Tarr. His films have been shown in numerous Croatian and 
international festivals, winning several awards.
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FIlmogRaFIa SeleccIonaDa / SelecteD FIlmogRaphy
2020, Angina Pectoris
2018, Deep Cuts [Duboki rezovi]
2014, The Walker [Setac]
2014, Ante, We’ll See War Yet [Ante, jos ce biti rata]
2011, Noc za Dvoje

SoBRe a pRoDutoRa / aBout the pRoDuceR

Kadromat
Fundada no final de 2017, em Zagreb, por uma equipa de cineastas com 
a missão de produzir trabalhos audiovisuais e multimédia de expressão 
artística intransigente e para experimentar e explorar o cinema como 
forma de arte e a produção cinematográfica como prática.

Founded in late 2017 in Zagreb by a team of filmmakers with the mission 
to produce audiovisual and multimedia works of uncompromising artistic 
expression, and to experiment and explore film as an art form and film 
production as a practice.

Castor Multimedia
Produtora independente de Zagreb, fundada em 2003 e dedicada a criar 
e desenvolver conteúdo audiovisual. Formatos televisivos criados pela 
Castor Multimedia foram reconhecidos na Croácia, na região e em todo o 
mundo, sobretudo pela sua originalidade, qualidade e índices de 
audiência notáveis.

Independent production company from Zagreb, founded in 2003 and 
dedicated to creating and developing audiovisual content. TV formats 
created by Castor Multimedia have been recognized in Croatia, the region 
and throughout the world, primarily due to its originality, quality and 
outstanding viewer ratings.

Daria Blažević
Tel: +385 989 216 703
e-mail: info@kadromat.hr
website: www.kadromat.hr

Matej Merlić
Tel: +385 989 216 703
e-mail: matej@castormultimedia.hr
website: www.castormultimedia.hr


