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my Brother’s children
Djeca mog brata
Milivoj Puhlovski

Produção / Production: Metar 60 (Croácia/ Croatia)
Duração estimada / Estimated length: 52’, 80’
Finalização / Completion date: 2023
Orçamento / Estimated budget: 196 418,00€
Financiamento assegurado / Acquired budget: 46 118,00€
Estado de desenvolvimento / Project stage: em desenvolvimento / in development
À procura de / Looking for: co-produções, pré-vendas e co-produções televisivas, 
estações de televisão, vendas, financiamento / co-productions, TV pre-sales and 
co-productions, TV broadcasters, sales, funding

SInopSe / SynopSIS
A história de uma família que espelha o mundo caótico actual: três filhos 
e o pai estão prestes a encontrar-se pela primeira vez. Um sérvio, um 
filipino, um afro-americano e um croata. Um choque de religiões, idades, 
cores de pele e nacionalidades.

A family’s history mirroring today’s chaotic world as 3 sons and their father 
are about to get together for the first time. A Serb, a Filipino, an African-
American and a Croat. A clash of religions, ages, skin colours and 
nationalities.

nota De IntençõeS / DIRectoR’S note
É um filme íntimo e parcialmente autobiográfico, em que o autor retrata 
a história do seu ponto de vista - a história sobre o seu meio-irmão Bero. 
Com toda a seriedade do assunto, o filme acaba por se tornar num 
documentário humorístico, com os conflitos dos meios-irmãos, 
comentários "provocatórios" dos 3 filhos e uma abordagem geralmente 
autoironica. Do ponto de vista estilístico, mistura  documentário, 
algumas partes de ficção e fragmentos animados, assim como gravações 
de concertos, vídeos de música, fragmentos de arquivos de momentos 
de vida familiar e da época da epidemia de Covid. Estas mudanças 
rápidas, ecléticas, híbridas em formato e estilo, impulsionam a narrativa 
de um caleidoscópio virtualmente explosivo de pequenos vislumbres 
isolados de 50 anos de história da família, andando para trás e para a 
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frente no tempo, ziguezagueando para uma conclusão em 2022 e 
misturando passado (ficção), presente (documentário) e pura fantasia 
(animação). As conexões do documentário às partes de ficção e 
animação são estritamente ligadas ao contexto da história. Os pontos de 
viragem específicos são a base para as situações de comédia: na sua 
maioria representados por expectativas não realizadas das personagens 
(e desilusões); verdades e mentiras, segredos e revelações. Este auto-
retrato familiar sobre o mundo multicultural de uma família alargada que 
se reúne pela primeira vez como um grupo, transcende a privacidade e 
sobe acima da história pessoal e de uma forma humorística revela um 
nível global de intolerância que ressoa universalmente.

It’s an intimate, partly autobiographical film, but the author is just leading 
the story from his point of view –the story about his half-brother Bero. 
With all the seriousness of the subject matter, the film is actually a 
"humorous doc", with possible conflicts of the half-brothers, "teasing" 
comments from the 3 sons, and with a generally self-ironic approach. The 
film is a mix of mostly documentary,some fiction parts and few animated 
fragments. It also features recordings of concerts, music videos, acting 
roles, family life and archival fragments of panic in the time of the Covid 
epidemic. These hybrid eclectic rapid shifts of genres, formats and styles 
that drive the narrative of a virtually explosive kaleidoscope of short self 
contained glimpses from 50 years of family history, moving back and forth, 
zigzagging to a conclusion in 2022, mixing past (fiction), present 
(documentary) and pure fantasy (animation), are quite systematic, 
allowing the main part of the film to be purely documentary. The 
connections and “leads” from documentary to the fiction and animation 
parts are strictly in the context of the story. Specific “turning points” are 
the “base” for the “comedy situations”: mostly unrealized expectations 
from all of the protagonists (and disappointments); truths and lies, secrets 
and revelations. This family self-portrait about multicultural world of one 
extended family who meet together for the first time as a group, 
transcends privacy and rises above the personal story and in a humorous 
way reveals a global level of intolerance, resonating universally.

SoBRe o RealIzaDoR / aBout the DIRectoR
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Licenciado em realização de cinema e televisão e em literatura e francês. 
Ensinou realização cinematográfica na Academia de Arte Dramática de 
Zagreb durante 30 anos. Escreveu e realizou duas longas-metragens de 
ficção e cerca de 30 filmes de vários géneros e 30 séries de televisão. 
Os seus filmes foram premiados na Croácia, EXYU e em todo o mundo 
(Karlovy Vary, Atlanta, Pula, Belgrado…)

Graduated in film and TV directing, and in literature and French language. 
Taught film directing at the Academy of Dramatic Art in Zagreb for 30 
years. Wrote and directed two feature fiction films and about 30 films of 
different genres and 30 TV series. His films were awarded in Croatia, EXYU 
and worldwide (Karlovy Vary, Atlanta, Pula, Belgrade…).

FIlmogRaFIa SeleccIonaDa / SelecteD FIlmogRaphy
2012, Big Frather
1995, Special Drive [Posebna voznja]
1987, When the Birds Start to Sing [Kad ftičeki popevleju]
1983, S.P.U.K
1980, That’s the Way the Cookie Crumbles [Zivi bili pa vidjeli]

SoBRe a pRoDutoRa / aBout the pRoDuceR

Mirta Puhlovski
Licenciada em produção de cinema. Em 2006, fundou a Metar 60 que 
produziu e co-produziu (com França, Finlândia e Reino Unido) 30 curtas-
metragens e ficções, apresentadas e premiadas em festivais importantes 
como Telluride, Los Angeles, Tampere, Palm Springs, São Paulo, Londres, 
Glasgow, Odense, Dresden, Thessaloniki, Go Short (Países Baixos), 
Sarajevo, Les Arcs e Sófia.

Graduated in film production. In 2006, she founded Metar 60 that 
produced and co-produced (with France, Finland and the United 
Kingdom) 30 short and documentary films, presented and awarded at 
major festivals such as Telluride, Los Angeles, Tampere, Palm Springs, Sao 
Paolo, London, Glasgow, Odense, Dresden, Thessaloniki, Go short 
Netherlands, SFF, Les Arc and Sofia.

Mirta Puhlovski
Tel: +385 915 221 131
e-mail: ngometar60@gmail.com


