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O Nebulae dá as boas-vindas à Croácia, país convidado da 
edição 2021. Com a colaboração do Centro Croata para o 
Auviovisual, o Festival apresenta um programa de encontros, 
actividades de networking e uma sessão de pitching para 
projectos nacionais em desenvolvimento. Participam, este 
ano, nove projectos oriundos da Croácia aos quais se juntam 
dois projectos que irão representar os países convidados 
nas duas edições anteriores do Nebulae: Alemanha e Geórgia. 

Nebulae welcomes Croatia as the 2021 invited country. 
With the support of the Croatian Audiovisual Centre, the 
Festival presents a programme of meetings, networking 
activities and a pitching session for national projects in 
development. This year, a selection of nine projects from 
Croatia and two representing the invited countries from the 
two previous Nebulae editions, Germany and Georgia, will
be pitched.

NEBULAE 
CROÁCIA — PAÍS CONVIDADO / CROATIA — INVITED COUNTRY
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Be Realistic, Demand the Impossible
Budi realan traži nemoguće
Vanja Juranić

Produção / Production: Restart, Kompot (Croácia / Croatia)
Duração estimada / Estimated length: 70’, 52’
Finalização / Completion date: Outono de / Autumn of 2023
Orçamento / Estimated budget: 162 000,00€
Financiamento assegurado / Acquired budget: 67 000,00€
Estado de desenvolvimento / Project stage: desenvolvimento / development
À procura de / Looking for: co-produção alemã e outras co-produções internacionais, 
pré-vendas / German co-producer and other international co-producers, pre-sales

SInopSe / SynopSIS
O artista e performer croata contemporâneo Siniša Labrović e a mulher, 
Snježana Klarić, ambos na casa dos 50, decidem mudar-se da Croácia 
para Berlim sem saberem alemão e sem terem um plano concreto para 
sobreviver na Alemanha.

Contemporary Croatian artist and performer Siniša Labrović and his wife 
Snježana Klarić, both in their 50s, decided to move from Croatia to Berlin, 
without knowing German and without a concrete plan on how to survive in 
Germany.

nota De IntençõeS / DIRectoR’S note
O tema da migração está intimamente ligado a diferentes formas de 
exploração, discriminação e direitos humanos fundamentais. Quando se 
vive num mundo de pandemias, condições meteorológicas extremas e 
mudanças políticas constantes, a migração é uma das questões globais 
mais importantes e prioritárias do nosso tempo. Questiona o nosso 
multiculturalismo, identidade, sentido de pertença, e consequentemente, 
a sociedade europeia, tanto oriental como ocidental. 
As personagens principais do filme são um dos mais conhecidos artistas 
croatas, Siniša Labrović, e a sua esposa Snjezana Klarić, que, já nos seus 
50 anos de idade, decidiram mudar para a Alemanha sem conhecer a 
língua e sem um plano concreto sobre como irão ganhar a vida. Siniša 
Labrović, ex-professor de língua e literatura croata, está desempregado 
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há anos. Existe uma linha ténue entre a sua personalidade performativa 
e privada, factor que o torna uma personagem muito interessante no 
filme. Snjezana representa o eixo dramático, passando por uma luta 
árdua. Através da personagem de Snjezana, obtemos informações sobre 
o funcionamento do micro-mundo profissional da cena artística 
contemporânea em Berlim, o mundo das galerias, curadores, 
patrocinadores, média. Através da personagem de Snjezana percebemos 
o quão difícil é, para um professor de língua croata de 50 anos, começar 
do zero num novo país, do trabalho de senhora da limpeza e lavagem de 
janelas, à aprendizagem obsessiva do alemão para começar lentamente 
a subir na escada social dos empregos de migrantes. Be Realistic, 
Demand the Impossible é uma história sobre imigração, luta de 
integração, um ousado artista performativo croata e a sua ousada 
esposa que, aos 50 anos, decidiram construir uma nova vida num país 
estrangeiro. 

Subject of migration is closely connected with different forms of 
exploitation, discrimination, and fundamental human rights. When living in 
a world of pandemics, extreme weather conditions, and constant political 
change, migration is one of the most important and pressing global issues 
of our time. It questions our multiculturalism, identity, a sense of belonging, 
and consequently European society, both in the eastern and western part 
of Europe. This will be a character-based film. The protagonists are one of 
the most eminent Croatian artists, Siniša Labrović, and his wife Snježana 
Klarić, who decided to make a big life turn in their 50s, to move to 
Germany in mature age, without knowing the language and without a 
concrete plan on how they will make a living. Siniša Labrović, former 
professor of Croatian language and literature, has been unemployed for 
years. There is a thin line between his performative and private personality, 
so he is a very worthy character for the documentary film, because he 
makes a „show“ out of everything. Snježana is the dramatic axis of this 
film, going through a difficult and arduous struggle for an existence in a 
totally unfamiliar environment, without knowledge of language. Through 
Siniša's character we’ll get insights into the functioning of the professional 
micro-world of the contemporary art scene in Berlin, the world of galleries, 
curators, sponsors, media. Through Snježana's character we will get 
insights into how difficult it is for a 50-year old teacher of Croatian 
language to start from zero in a new country, from the job of cleaning lady 
and washing windows, to manic learning German in order to slowly start 
climbing on the social ladder of migrant jobs. Be Realistic, Demand the 
Impossible is a story concerning immigration, integration struggle, a bold 
Croatian performance artist, and his daring wife who in the mid-fifties 
decided to build a new life in a foreign country from scratch. 
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SoBRe a RealIzaDoRa / aBout the DIRectoR

Cineasta independente de Zagreb, Croácia. Realizou vários filmes 
premiados e bem-sucedidos. A sua primeira longa-metragem 
documental, Am I Happy or What?, estreou no festival ZagrebDox, em 
2011, e foi exibida em vários festivais internacionais de cinema como 
Crossing Europe, Beldoc e Festival de Cinema de Sófia. A sua primeira 
longa-metragem de ficção, Zagreb Cappuccino, estreou no Festival de 
Cinema de Gotemburgo.

Vanja Juranić is an independent filmmaker from Zagreb, Croatia. She 
directed several awarded and successful films. Vanja’s first feature-length 
documentary, Am I Happy or What?, premiered at ZagrebDox Festival 
2011 and was screened in several international film festivals such as 
Crossing Europe, Beldoc and Sofia Film Festival. Vanja’s first feature film, 
Zagreb Cappuccino, premiered at the Gothenburg Film Festival.

FIlmogRaFIa SeleccIonaDa / SelecteD FIlmogRaphy
2014, Zagreb Cappuccino
2011, Am I Happy or What? [Jesam li sretna?]
2008, See You in Sarajevo [Vidimo se u Sarajevu]
2007, On the Square
2006, Look at Me [Vidi mene]

SoBRe a pRoDutoRa / aBout the pRoDuceR
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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.

Vanja Jambrović
Tel: +385 918 930 675
e-mail: vanja@restarted.hr
website: www.restarted.hr

Tibor Keser
Tel: +385 98 808 988
e-mail: tibor@kompot.hr
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Being Related to John malkovich
Biti u rodu s Johnom Malkovichem
Luka Mavretić

Produção / Production: 4 Film (Croácia / Croatia), Tesla Production (Itália / Italy), 
Sisyfos Film (Suécia / Sweden)
Duração estimada / Estimated length: 75’
Finalização / Completion date: Setembro de / September 2022
Orçamento / Estimated budget: 153 865,00€
Financiamento assegurado / Acquired budget: 103 865,00€
Estado de desenvolvimento / Project stage: desenvolvimento / development
À procura de / Looking for: co-produções, pré-vendas, agentes comerciais, distribuição 
/ co-productions, pre-sales, sales agents, distribution

SInopSe / SynopSIS
O realizador investiga o mito familiar de parentesco com John 
Malkovich. Não é apenas uma pesquisa inofensiva por um primo famoso, 
mas a sua forma de se reaproximar de familiares de quem se afastou e 
que negligenciou durante anos, incluindo o pai.

Luka Mavretić investigates the family myth of kinship with John 
Malkovich. It is not just a harmless search for a famous cousin, but his way 
of finally reconnecting with his estranged family members, which he 
neglected for years, including his father.

nota De IntençõeS / DIRectoR’S note
A minha abordagem ao filme, enquanto argumentista e realizador, é 
multifacetada, aprofundando constantemente o tema principal com o 
objectivo de alcançar a dramaturgia em espiral que caracteriza os filmes 
mais conhecidos de Malkovich. No início parece que exploro uma 
relação quase anedótica com o célebre actor para o meu próprio 
entretenimento, mas o que o público rapidamente vai descobrir é que 
algumas das minhas principais decisões de vida e relações familiares 
mais importantes estão ligadas à figura do John Malkovich. A 
investigação sobre a relação com John Malkovich permitiu-me conhecer 
a família do meu pai desde uma distância de segurança, um lado ao qual 
não me aproximei durante anos por causa de relações familiares 
perturbadas e do complicado divórcio dos meus pais. Os monólogos e 
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actuações, muitas vezes poéticas, do Malkovich, serviram de inspiração 
para recorrer ao uso da poesia, um exemplo de comparação com 
Malkovich que utilizo para, num sentido teórico, confirmar subtilmente a 
premissa do parentesco existente ao longo do filme. Outro exemplo de 
comparação é a ênfase na calvície de padrão masculino do lado da 
família do meu pai. O título Being Related to John Malkovich refere-se a 
uma conhecida peça teatral, Being John Malkovich. A última longa-
metragem entra na cabeça de John Malkovich tal como este projecto 
entra na cabeça do seu possível primo afastado, Luka Mavretić, o 
próprio realizador. 

My approach as the screenwriter and the director is multi-layered, 
constantly deepening the theme with the goal to reach the spiral 
dramaturgy of Malkovich’s most famous films. At first it seems that I 
explore an almost anecdotal relationship with the famous actor for my own 
entertainment, but what the audience will soon discover is that some of 
my key life decisions and important family relationships are hidden in 
connection with John Malkovich. The investigation into the relationship 
with John Malkovich allows me to get to know my father’s side of the 
family tree from a safe distance, a side I did not pay attention to for years 
due to disturbed family relations and ugly divorce of my parents. I was 
inspired to use poetry in the film by Malkovich’s often poetic monologues 
and performances at recitals. This is an example of a comparison with 
Malkovich that I make in order to, in a theoretical sense, subtly confirm the 
premise of kinship throughout the film. Another example of comparison 
with a known relative is the emphasis on male pattern baldness on my 
father’s side of the family. The title, Being related to John Malkovich, is an 
obvious play and complement to the title of the film that brought this film 
and theater actor planetary fame - Being John Malkovich. The latter 
feature film enters the head of John Malkovich, and this documentary 
enters the head of his possible distant cousin Luka Mavretić - myself.

SoBRe o RealIzaDoR / aBout the DIRectoR

Escritor e realizador. Publicou poesia em revistas literárias importantes. 
As suas peças foram apresentadas no Teatro Nacional da Croácia, em 
Varaždin, e no Teatro Gavella, em Zagreb. Em 2016, foi pré-seleccionado 
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para o Prémio Marin Držić e participou no programa de escrita de 
argumento Branko Bauer.

He is a writer and director. He has published poetry in relevant literary 
magazines. His plays were performed at the National Theatre of Croatia in 
Varaždin and at the Gavella Theatre in Zabreb. In 2016, he was shortlisted 
for the Marin Držić Award and he participated in the Branko Bauer 
screenwriting programme.

FIlmogRaFIa / FIlmogRaphy
Primeira obra / First film

SoBRe a pRoDutoRa / aBout the pRoDuceR

Paulina Križić
Trabalha na produtora croata 4 Film. A sua filmografia inclui longas-
metragens de ficção e documentários. A 4 Film participou em várias 
co-produções internacionais de géneros diferentes. O maior sucesso é o 
filme You Carry Me, que foi o candidato oficial do Montenegro aos 
Óscares e está disponível na Netflix.
Works at the Croatian production company 4 Film. Her filmography 
includes feature-length fiction and documentaries. 4 Film has participated 
in several international co-productions of different genres. Its greatest 
success is You Carry Me, which was the official Montenegrin entry for the 
Academy Awards and is available on Netflix.

Paulina Križić
Tel: +385 914 828 777
e-mail: paulina.krizic@4film.hr / office@4film.hr
website:www.4film.hr
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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
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european union Wolf
Vuk Europske Unije
Jadran Boban

Produção / Production: Hulahop (Croácia / Croatia)
Duração estimada / Estimated length: 70’
Finalização / Completion date: Julho de / July 2023
Orçamento / Estimated budget: 196 660,00€
Financiamento assegurado / Acquired budget: 84 000,00€
Estado de desenvolvimento / Project stage: desenvolvimento avançado / 
advanced stage of development
À procura de / Looking for: co-produções, vendas / co-productions, sales

SInopSe / SynopSIS
Região de Bukovica, no interior da Dalmácia croata. Há muito mais 
rebanhos de ovelhas e cordeiros do que pessoas. Em áreas tão isoladas 
socialmente, apareceram lobos. A população local culpa o Estado e 
Bruxelas por os trazerem de helicóptero do estrangeiro.
Bukovica region in the Croatian Dalmatian hinterland. Flocks of sheep and 
lambs outnumber people by far. In such socially isolated areas wolves 
turned up. The local population blames the state and Brussels for flying 
them from abroad with helicopters.

nota De IntençõeS / DIRectoR’S note
Quando ouvi pela primeira vez a história de lobos de importação, 
trazidos por helicópteros, fiquei impressionado com a sensação de que 
esta teoria irracional da conspiração é, de facto, a forma como estas 
pessoas impotentes e abandonadas racionalizam o seu mundo. Uma 
espécie de raison d’être por viverem numa fronteira selvagem, 
socialmente e politicamente abandonada. Pensei imediatamente que 
valia a pena filmar este universo. Visualmente, Bukovica é caracterizada 
pelo contraste entre claro e escuro, bem como por uma cromia abafada, 
quase monocromática, pouco influenciada por mudanças sazonais. A 
paisagem abrange desde campos não cultivados, recentemente 
devastados por incêndios, até à paisagem cársica e estéril, pontilhada 
por aldeias e casas na sua maioria abandonadas e em ruínas. São estas 
as condições em que vivem as personagens - ásperas, mas 
peculiarmente belas. A equipa de filmagem passa um período bastante 
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longo no local entre os protagonistas. Planeamos encorajar a interacção 
entre as pessoas através de técnicas de observação, o que geraria novos 
desenvolvimentos e poderia levar a descobrir os motivos que 
contribuíram para a criação do mito do lobo.  Passar dias inteiros com os 
nossos protagonistas requer filmagens à mão e lentes de distância focal 
normal. Uma vez que optámos por uma abordagem observacional, com o 
menor número possível de membros da equipa de filmagem e mudanças 
constantes e não planeadas de localização, a maioria das cenas será 
filmada à luz natural. As filmagens exteriores serão, na sua maioria, 
estáticas, filmadas com lentes de grande ângulo.

When I first heard the story of imported wolves, brought by helicopters, I 
was struck by the impression that this irrational conspiracy theory is, in 
fact, the way in which these powerless and abandoned people rationalize 
their world. A kind of their Raison d’être for living in this wild socially and 
politically forsaken eternal frontier. I immediately thought this was worth 
filming. Specific in the visual sense, Bukovica is characterized by the 
strong contrast between light and dark, as well as a muffled, almost 
monochrome color palette not much influenced by seasonal changes. The 
landscape ranges from uncultivated fields recently devastated by fires to 
barren karst dotted by hamlets of mostly abandoned and ruinous houses. 
These are the natural conditions in which our protagonists live — rough, 
but peculiarly beautiful. The film crew spends a longer period on location 
among the protagonists. We plan to encourage interaction among people 
through observational techniques, which would generate further 
developments and could lead to uncovering the motives that contributed 
to the creation of the myth of the wolf.  Spending entire days with our 
protagonists requires hand-held shooting and lenses of normal focal 
length. Since we opted for an observational approach, with as few 
members of the film team as possible and constant and unplanned 
changes of location, most scenes will be shot in natural light. The exterior 
shots will be mostly static, filmed with wide-angle lenses.

SoBRe o RealIzaDoR / aBout the DIRectoR

Jadran Boban (Zagreb, 1969) é realizador de cinema. Fez muitos 
documentários, destacando-se The Ghosts of Zagreb (exibido no 
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ZagrebDox e no Festival de Cinema de Jihlava) e That Other Village 
(premiado no Festival de Cinema do Sudeste Europeu em Los Angeles).

Jadran Boban (Zabreg, 1969) is a film director. He directed multiple 
documentaries, the most notables of which being The Ghosts of Zagreb 
(screened at ZagrebDox and Jihlava Film Festival), and That Other Village 
(awarded at the Southeast European Film Festival in Los Angeles).

FIlmogRaFIa SeleccIonaDa / SelecteD FIlmogRaphy
2020, That Other Village [Ono drugo selo]
2015, Dvostruki Teret
2014, No One’s
2011, Blues for a Soviet [Blues Sovjeta]
2009, The Ghosts of Zagreb [Duhovi Zagreba]

SoBRe a pRoDutoRa / aBout the pRoDuceR

Hulahop
Fundada em 2006, é conhecida pela longa-metragem de docuficção 
Diary of Diana B. (2019), a série de televisão Slumbering Concrete e o 
documentário Family Meals (2012). Os filmes da Hulahop tiveram 
financiamento nacional, do MEDIA e do Eurimages e foram premiados, 
difundidos na televisão e exibidos comercialmente em sala.

Founded in 2006, it is best known for the feature length docu-fiction Diary 
of Diana B. (2019), the TV series Slumbering Concrete and the 
documentary film Family Meals (2012). Hulahop films were funded by 
national funds, MEDIA and Eurimages, and were awarded, TV broadcast 
and commercially released.

Dana Budisavljević
Tel: +385 915 238 709
e-mail: dana@hulahop.hr
website: www.hulahop.hr
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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
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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
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people in my house
Tatjana Božić

Produção / Production: Lewa Productions (Croácia/ Croatia), Conijn Films, Spacedust 
Productions (Países Baixos/ The Netherlands)
Duração estimada / Estimated length: 52’, 80’
Finalização / Completion date: Novembro de / November 2022
Orçamento / Estimated budget: 307 574,00€
Financiamento assegurado / Acquired budget: 105 972,00€
Estado de desenvolvimento / Project stage: desenvolvimento avançado / advanced 
stage of development
À procura de / Looking for: financiamento, pré-vendas televisivas / funding, TV pre-sales

SInopSe / SynopSIS
Em Amesterdão, uma mãe solteira perde o seu pequeno bed & breakfast 
devido à pandemia de COVID e anseia pelo sentido de intimidade que 
perdeu. Aventura-se por amigos deslocados e comunidades migrantes 
para encontrar um sentimento fugidio de pertença.

In Amsterdam, a single mother loses her little bed & breakfast due to the 
COVID pandemic and longs for the sense of togetherness she lost. She 
ventures through her displaced friends and migrant communities to find 
that elusive feeling of belonging.

nota De IntençõeS / DIRectoR’S note
O filme conta a história da minha própria busca por um sentido de 
pertença. Esta busca leva-me a muitas pessoas, migrantes como eu, que 
encontraram, ou lutam para encontrar, o seu lugar de pertença. Algumas 
encontraram formas criativas ou invulgares que funcionam 
exclusivamente para elas. Visito os meus velhos amigos e familiares que 
também deixaram as suas casas à procura de pistas. Levo o meu filho 
em algumas dessas viagens, com a intenção de lhe transmitir mais do 
“meu lado”, embora o que é a minha identidade cultural não seja claro. 
As imagens da viagem são intercaladas com material de arquivos 
privados da Jugoslávia, a pátria perdida, e com cenas associativas e 
poéticas de vidas de imigrantes, onde tentamos captar o sentimento de 
desenraizamento. O filme é uma viagem pessoal, portanto não uma 
análise científica de todos os lados da migração, dores de integração ou 
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de regresso, mas todas estas questões serão abordadas através das 
histórias pessoais de outros ou das minhas próprias. Tal como no meu 
projecto anterior, trabalho com auto ironia e uma dose de humor que 
torna os momentos dolorosos suportáveis. A ideia do final feliz, em que 
encontro o meu sentido de pertença, é questionável, algo que ainda não 
sei. É a própria viagem que faz com que a viagem valha a pena. A 
pergunta “Como pertenço?” conduz a história ao longo de todo o filme.

The film tells the story of my own search for a sense of belonging. This 
search brings me to many people who are migrants, like me, and who 
either found or struggle to find their place to belong. Some have found 
creative or unusual ways that work exclusively for them. I visit my old 
friends and family who also left their homes and I look for clues with my 
closest family. I take my son on some of the journeys, wanting to 
implement more of ‘my side’ in him, although what is my side or my 
cultural identity is not clear. The journey is interspersed with film and 
private archive material of Yugoslavia, the homeland forever lost and with 
associative, poetic ‘scenes from immigrant lives’ where we try to capture 
the feeling of uprootedness. The film is a personal, author’s journey, 
therefore not a scientific analysis of all the sides of migration, pains of 
integration or returning, but all these issues will be touched upon through 
personal stories of others, or my own. Like in my previous work, I work with 
self-irony and a dose of humour that makes painful moments bearable. 
The shape of the happy end in which I find my sense of belonging is 
questionable, I don’t know. It is the journey itself that makes the trip worth 
it.  The question ‘How do I belong?’ drives the story throughout the film.

SoBRe a RealIzaDoRa / aBout the DIRectoR 

Nasceu na Croácia e licenciou-se na escola de cinema em Moscovo. 
Desde então, faz filmes onde quer que viva: Rússia, Inglaterra, Croácia e 
Países Baixos. O seu último filme, Happily Ever After, uma procura 
bem-humorada por amor verdadeiro, estreou no Festival de Cinema de 
Roterdão em 2014, ganhou vários prémios e teve distribuição internacional.

Croatian born, she graduated at the film school in Moscow. Since then she 
makes films wherever she lives: Russia, England, Croatia and The 
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Netherlands. Her latest film, Happily Ever After, a humorous search for 
true love premiered at the Rotterdam Film Festival in 2014, won several 
prizes and had international distribution.

FIlmogRaFIa SeleccIonaDa / SelecteD FIlmogRaphy
2014, Happily Ever After [Ljubavna odiseja]
2003-2005, My Sister Eastern Europe
2001, Distorted Reflections [Iskrivljeni odrazi]
1999, Just About Oasis [Circa oaza]
1996, Provincial Girls [Provincijalke]

SoBRe a pRoDutoRa / aBout the pRoDuceR

Lewa Productions
A Lewa Productions foi fundada em Zagreb em 2016 por Magdalena 
Petrović, produtora baseada em Paris, e Tatjana Božić, realizadora 
baseada em Amesterdão, para produzir documentários criativos e ficção. 
Temos um bom conhecimento da indústria cinematográfica da Croácia, 
Países Baixos e França e 20 anos de activismo pela igualdade de género.

Lewa Productions was founded in Zagreb in 2016, by Paris-based 
producer Magdalena Petrović and Amsterdam-based director Tatjana 
Božić to produce creative documentaries and fiction. We have a good 
insight into the Croatian, Dutch and French film industry, and 20 years of 
activism for gender equity.

Magdalena Petrović
Tel: +33 648 430 432
e-mail: lewafilm@gmail.com
website: www.lewaproductions.hr
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underground top charts
Godina prođe, dan nikako
Lidija Špegar

Produção / Production: Factum (Croácia/ Croatia)
Duração estimada / Estimated length: 75’
Finalização / Completion date: Junho de / June 2022
Orçamento / Estimated budget: 116 950,00€
Financiamento assegurado / Acquired budget: 47 650,00€
Estado de desenvolvimento / Project stage: produção / production
À procura de / Looking for: co-produções / co-productions

SInopSe / SynopSIS
Acompanhando vários músicos e enlutados por toda a Croácia, o filme 
mostra a diversidade de práticas fúnebres, centrando-se na música 
como elemento dominante, como se fosse a personagem principal a 
contar a sua história.

Following different musicians and the bereaved across Croatia, the film 
shows the diversity of funeral practices with focus on music as the 
dominant element, as if it is the main character telling its story.

nota De IntençõeS / DIRectoR’S note
A música é parte integrante da vida e está presente em muitos dos seus 
momentos-chave, incluindo o seu fim. Por um lado, a música representa 
um acompanhamento adequado à dor do falecido, e por outro, 
transforma o funeral num ritual solene através do qual o falecido é 
enterrado com dignidade. Na minha vida, numa idade mais jovem, assisti 
aos funerais de membros da minha família mais próxima. De acordo com 
a minha experiência, manteria uma certa compostura até ouvir as 
primeiras notas e, depois destas, a maioria de nós desmoronar-se-ia. 
Sempre me perguntei porque é que fazemos isto a nós próprios e, já que 
o fazemos, porque é que escolhemos um tipo específico de música ou 
uma canção em particular. Normalmente, a morte como tema de 
conversa é um tabu, permanece escondida ou fingimos que esse dia 
nunca chegará. Varremos o assunto para debaixo do tapete, e parece-
me que, quando a morte finalmente chega, sofremos ainda mais do que 
se a tivéssemos tratado como uma parte normal da vida. Tudo isto me 
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motivou a tentar abrir a conversa sobre a morte com este filme, e a 
música pareceu-me a forma mais gentil de iniciar esse diálogo.

Music forms an integral part of human life and is there at many of its key 
moments, including its end. On one hand, music represents a suitable 
accompaniment to the pain of the bereaved, and on the other, it turns the 
funeral into a solemn ritual through which the deceased is laid to rest with 
dignity. In my life, at a younger age, I had a chance to attend funerals of my 
immediate family members. According to my experience, I would hold my 
composure up to the first notes, and after those, most of us would fall 
apart. I have always wondered why we are doing this to ourselves and, 
since we are doing this, why do we choose a specific kind of music or a 
particular song. Usually, death as a conversation topic is a taboo, it 
remains hidden from us, or we pretend that that day will never come. We 
sweep the matter under the carpet, and it seems to me that, when death 
finally arrives, we suffer even more than would be the case if we have been 
treating it as a normal part of life. All of this motivated me to try to open 
the conversation about death with this film, and music seemed the 
gentlest way to begin that dialogue.

SoBRe a RealIzaDoRa / aBout the DIRectoR

É licenciada em jornalismo pela Faculdade de Estudos Croatas e em 
Realização de Cinema e Televisão pela Academia de Arte Dramática de 
Zagreb. Realizou quatro documentários e trabalha como realizadora, 
investigadora ou primeira assistente de realização em várias produções.

She holds a degree in journalism from the Faculty of Croatian Studies and 
another in film and television directing from the Zagreb Academy of 
Dramatic Art. She made four documentary movies and works as director, 
researcher or first assistant director in different productions.

FIlmogRaFIa / FIlmogRaphy
2018, Wax Figure
2017, Kamo idemo [Where To?]
2014, Okus skrbi [Taste of Welfare]
2014, Neke stvari ne treba sakriti [Some Things Shouldn’t Be Hidden]
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SoBRe a pRoDutoRa / aBout the pRoDuceR

Factum
A produtora de documentários independente mais importante da 
Croácia foi fundada em 1997 por Nenad Puhovski. Assente nos 
princípios de total liberdade criativa, meios económicos e tempo 
suficientes para desenvolver e concretizar os projectos, tornou-se num 
local de encontro para documentaristas de todas as gerações. Em quase 
um quarto de século, produziu mais de 80 documentários, que foram 
exibidos em cerca de 200 festivais, e ganhou cerca de 100 prémios.

The most important Croatian independent documentary production 
company was founded in 1997 by Nenad Puhovski. Based on the principles 
of complete authorial freedom, sufficient financial means and time for the 
development and realization of projects, it became a gathering place for 
documentarians of all generations. In almost a quarter of a century, it 
produced more than 80 documentaries that have been screened at some 
200 festivals and won about a hundred awards.

Factum
Tel: +385 98 589 071 / +358 14 854 821
e-mail: info@factum.com.hr
website: www.factum.com.hr
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a year of endless Days
Godina prođe, dan nikako
Renata Lučić

Produção / Production: Wolfgang & Dolly (Croácia/ Croatia)
Duração estimada / Estimated length: 90’
Finalização / Completion date: Julho de / July 2022
Orçamento / Estimated budget: 119 800,00€
Financiamento assegurado / Acquired budget: 86 665,00€
Estado de desenvolvimento / Project stage: pós-produção / post-production
À procura de / Looking for: pós-produção, co-financiamento, pré-vendas, agentes 
comerciais / post-production, co-funding, pre-sales, sales agents

SInopSe / SynopSIS
O filme acompanha dois homens na casa dos 50, cujas mulheres 
emigraram e constituíram novas famílias, no seu quotidiano numa 
pequena aldeia na Croácia. A realizadora, filha de um deles, procura 
perceber as decisões dos pais e a razão de ela própria ter fugido.

The film follows two men in their 50s, whose wives moved abroad and 
found new partners, in their daily lives in a small village in Croatia. The 
director is the daughter of one of them, and she tries to understand her 
parents’ decisions and why she also ran away.

nota De IntençõeS / DIRectoR’S note
Cresci numa pequena aldeia na parte continental da Croácia, longe do 
turismo costeiro e perto da guerra dos anos noventa. Normalmente, são 
os homens quem vai para o estrangeiro para trazer pão à mesa da 
família. Na minha aldeia é o oposto. Todas as mulheres partiram para o 
estrangeiro à procura de emprego. Conheceram outros homens, 
traicionaram os maridos e iniciaram novas vidas. Os seus maridos 
conservadores estavam prontos para o perdão, mas parece que foi 
demasiado tarde. Cresci sem a minha mãe, que partiu para a Alemanha 
para ganhar dinheiro e nunca mais voltou. Fiquei com o meu pai, que na 
realidade era um completo desconhecido para mim e que estava sempre 
ausente. Não queria ficar na aldeia porque não havia nada para mim, 
senti que estava a sufocar, queria algo mais, queria fazer filmes e ser 
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alguém. Agora vivo numa grande cidade, que adoro. Mas algo me está a 
puxar de volta aos campos da minha infância. Mesmo que a relação com 
o meu pai não seja idílica, não consigo afastar-me dele. Não posso 
abandoná-lo. Assim, volto à minha aldeia com a minha melhor arma - 
uma máquina fotográfica, para descobrir porque é que os meus pais 
tomaram a decisão que tomaram e o que nos está a puxar para os 
lugares que queremos deixar para trás. Será que tenho medo do mesmo 
destino que os meus pais, por causa do meu passado familiar? 
Pergunto-me se alguma vez aprenderei a amar alguém mesmo tendo 
crescido sem emoções claras e profundas, sem uma verdadeira família e 
sem um verdadeiro calor. Vimos muitos filmes com o mesmo tema, sobre 
o fenômeno da migração, mas quase nunca vemos o que acontece 
àqueles que foram deixados para trás. Esta é a nossa história.

I grew up in a small village in the continental part of Croatia, far from 
coastal tourism and close to the war of the nineties. Usually, men are those 
who go abroad to bring bread on the table for the family. But in my village, 
it is the opposite. All women have left abroad and found jobs. They also 
met other men, cheated on their husbands and started new lives with their 
foreign partners. Their conservative husbands were ready for forgiveness. 
But it seems it was too late. I grew up without my mom, who left for 
Germany to earn money and never really came back. I was left with my 
father who was actually a complete stranger to me. He was always absent. 
I didn’t want to stay in my village because there was nothing for me there. 
I felt like I was suffocating by the village, I wanted something more for 
myself. I wanted to make movies and be someone. I live in a big city now 
and I love it. But, something is pulling me back to the fields of my 
childhood. Even if the relationship with my father is not idyllic, I can’t 
separate myself from him. I cannot abandon him. So, I am coming back to 
my village with my best weapon - a camera, to find out why my parents 
made the decision that they made and what is pulling us to the places 
which we want to leave behind. Am I scared of the same destiny as my 
parents, because of my family background? I am asking myself if I will ever 
learn to love someone even if I grew up without clear and deep emotions, 
a real family and true warmth. We saw a lot of films with the same subject 
about the fenomen of migration, but we scarcely ever see what becomes 
of those who were left behind. This is our story.
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SoBRe a RealIzaDoRa / aBout the DIRectoR

Renata Lučić nasceu em Brčko, em 1991. Fez os primeiros filmes 
amadores enquanto participava em oficinas de cinema e cineclubes. Em 
2016, entrou para o departamento de realização de cinema e TV – 
documentário na Academia de Arte Dramática de Zagreb. Realizou 
várias curtas, documentários e telediscos. Trabalha com o realizador 
Filip Filković como o duo de produtores More-Magnets.

Renata Lučić was born in Brčko in 1991. Her first amateur films were made 
while she participated in film workshops and film clubs. In 2016, she 
enrolled in the department of film and TV directing – documentary film at 
the Zagreb Academy of Dramatic Art. She is the author of several short 
films, documentaries and music videos. She and director Filip Filković work 
as the production duo More-Magnets.

FIlmogRaFIa SeleccIonaDa / SelecteD FIlmogRaphy
2019, Nihilist
2018, As Far as Our Feet Take Us [Kol’ko god nas noge nose]
2018, Fifth Floor on the Left [Peti kat lijevo]
2015, Lot 81/5 [Čestica 81/5]
2013, Please Mum, Not Today [Molim te mama, nemoj danas...]
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SoBRe a pRoDutoRa / aBout the pRoDuceR

Tamara Babun
Licenciou-se em produção na Academia de Arte Dramática de Zagreb 
em 2009. Foi produtora do ZagrebDox Pro entre 2011 e 2015 e produtora 
executiva do Factum entre 2012 e 2016. Fundou a Wolfgang & Dolly em 
2017. Trabalhou com a Eurimages, Fundação Romedia e a Associação de 
Produtores da Croácia. Fez parte de Emerging Producers, Ex Oriente 
Film, Eurodoc, Sarajevo Talent Campus, IDFA Academy, LIM Develoment 
Angels e Screen Leaders.

Graduated in production at the Academy of Dramatic Arts in Zagreb in 
2009. Produced ZagrebDox Pro between 2011 and 2015 and worked as 
executive producer on Factum from 2012 to 2016. Started Wolfgang & 
Dolly in 2017. Worked with Eurimages, Romedia Foundation and the 
Croatian Producers Association. Took part in the Emerging Producers, Ex 
Oriente Film, Eurodoc, Sarajevo Talent Campus, IDFA Academy, LIM 
Development Angels and Screen Leaders.

Tamara Babun
Tel: +385 98 589 071
e-mail: tamara@wolfgangdolly.com
website: www.wolfgangdolly.com
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Bitter Sugar
Mtsare Shakari
Ana Barjadze

Produção / Production: Irina Gelashvili (Geórgia / Georgia)
Duração estimada / Estimated length: 70’
Finalização / Completion date: 2022
Orçamento / Estimated budget: 150 750,00€
Financiamento assegurado / Acquired budget: 10.000,00€
Estado de desenvolvimento / Project stage: em produção / in production
À procura de / Looking for: co-produções, agentes comerciais / co-productions, sales agents

SInopSe / SynopSIS
Numa vila da Geórgia, quase vazia após a fábrica principal fechar, três 
irmãos entregues a si mesmos juntam-se em redor de uma 
videochamada da mãe que vive no estrangeiro. Uma história sobre 
crianças abandonadas, cujos pais são forçados a trabalhar fora.

In a small town in Georgia, almost empty after its main factory closed, 
three brothers left to care for themselves are huddled around a video call 
from their mother, who lives abroad. A story about abandoned children 
whose parents are forced to work abroad.

nota De IntençõeS / DIRectoR’S note
A emigração representa hoje um dos maiores desafios na Geórgia. Como 
não existem empregos suficientes no país, um grande número de 
pessoas vê-se forçado a ir para o estrangeiro para encontrar um 
emprego e construir o seu futuro. O meu filme mostra a vida de 3 irmãos 
e da sua mãe emigrada. Os irmãos têm idades diferentes, pelo que cada 
um experimenta a ausência da mãe de forma distinta. Existem muitos 
documentários sobre emigração e que mostram a vida dos imigrantes. 
Neste projecto, o aspecto mais sensível foi, para mim, mostrar a 
ausência da figura da mãe na dinâmica familiar e as dificuldades que os 
rapazes enfrentam ao viverem sozinhos. O principal objectivo deste 
projecto é questionar o espectador sobre quais são os elementos 
fundamentais para uma família: estabilidade financeira ou a presença de 
um pai ao lado dos filhos. Eu cresci numa família onde todos os 
membros estavam perto, mesmo os avós, e desconheço a dor de um 

* Geórgia, País Convidado 2020
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núcleo familiar desintegrado; o que conheço é o tipo de amor que lhes 
falta. Para mostrar a história dos três irmãos, utilizo um método 
observacional. Não vou mostrar a mãe, apenas se vai ouvir a voz dela. 
Para mim é fundamental mostrar o ambiente da pequena vila, como 
pano de fundo do filme, sendo esta a principal razão da ausência da 
mãe. Agara, onde os rapazes vivem, foi construída em torno da fábrica 
de açúcar, antigo local de trabalho da mãe. O meu objectivo é fazer um 
filme para imigrantes e não sobre imigrantes. Para lhes mostrar o quanto 
as suas famílias precisam deles.

Emigration is one of the biggest challenges in Georgia today. As there are 
not enough jobs in the country, most people are forced to go abroad and 
find a job there to pave their way to the future. My film shows the lives of 3 
brothers and their émigré mother. The brothers are of different ages, so all 
three experience their mother’s absence differently. There are a lot of 
documentaries about emigration today that show the life of immigrants. In 
this case, it was more intriguing and sensitive for me to show the 
motherless aspect of a family. The boys who live alone, without a mother, 
face a lot of difficulties. The main task of this film is to ask the spectators 
what the family needs more: financial stability or the parent, who will be 
next to the children. I grew up in a family where all family members were 
with me, even grandparents, and I don’t know the pain of a disintegrated 
family; what I do know is the kind of love they are missing. To show the 
story of the three brothers, I use an observation method. I am not going to 
show the mother. We only hear her voice as it is in the boys’ everyday life. 
For me, it’s really important to show the environment of a small town, as 
the background of the film, because it’s the main reason for their mother’s 
absence. The small town Agara where the boys live was built around the 
sugar factory. The place where their mother worked. I want to make a film 
for immigrants and not about immigrants. To show them how much their 
families need them.

SoBRe a RealIzaDoRa / aBout the DIRectoR

Nasceu em Gori, na Geórgia, em 1998. Licenciou-se na Faculdade de 
Realização de Documentários da Universidade Estatal de Teatro e 
Cinema Shota Rustaveli em 2020. Realizou três curtas-metragens 
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documentais, uma das quais, Thin Wall, foi seleccionada para o Festival 
Internacional de Cinema Documental de Buenos Aires.

Was born in Gori, Georgia 1998. She graduated from the Documentary Film 
Directing Faculty at the Shota Rustaveli Theatre and Film State University 
in 2020. She has shot three short documentary films. One of her films, 
Thin Wall, was selected for the Buenos Aires International Documentary 
Film Festival.

FIlmogRaFIa / FIlmogRaphy
2019, Thin Wall
2019, Circle
2018, One Day of Batumi

SoBRe a pRoDutoRa / aBout the pRoDuceR

Irina Gelashvili
Produtora e realizadora, trabalha na produtora 17/07, que produziu várias 
curtas-metragens documentais financiadas pelo Centro Nacional do 
Cinema Georgiano e tem experiência de co-produções de longas-
metragens documentais com França.
A producer and director, she works in the production company 17/07, 
which produced several short documentaries financed by the Georgian 
National film Centre and has feature-length documentaries co-
production experience with France.

Irina Gelashvili
Tel: +995 577 147 714
e-mail: gelashvilirina@gmail.com
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hood Riders (título provisório / working title)
Florian Baron

Produção / Production: EASYdoesit (Alemanha / Germany)
Duração estimada / Estimated length: 90’
Finalização / Completion date: meados de / mid 2023
Orçamento / Estimated budget: 445 000,00€
Financiamento assegurado / Acquired budget: 26 700,00€
Estado de desenvolvimento / Project stage: em desenvolvimento / in development
À procura de / Looking for: financiamento, co-produções / funding, co-productions

SInopSe / SynopSIS
O filme retrata a relação entre jovens e os seus cavalos no coração de 
Filadélfia e ilustra de forma impressionante a alienação e o absurdo dos 
conflitos desta zona da urbe, que se caracteriza por desemprego, 
decadência e drogas.

The film portrays the relationship between young people and their horses 
in the heart of Philadelphia, and impressively illustrates the alienation and 
senselessness of the conflicts of this urban place, which is characterized 
by unemployment, decay and drugs.

nota De IntençõeS / DIRectoR’S note
Descobri os estábulos de Fletcher Street por coincidência durante as 
filmagens de Joe Boots e STRESS, nos EUA. Ao ver adolescentes 
afro-americanos a andar a cavalo pela cidade, usando gorros e calças de 
treino, lembro-me de pensar “algo não está bem aqui”. Ao aprender mais 
sobre o lugar e a sua história, percebi que o primeiro pensamento era 
uma expressão dos meus próprios preconceitos e falsas suposições. 
Houve várias notícias sobre os estábulos da Fletcher Street e até um 
filme de ficção em longa-metragem que os utilizava como pano de 
fundo. No entanto, ao falar com as pessoas no local, as suas experiências 
com equipas de cinema no passado têm sido predominantemente 
negativas. Com o meu filme, quero dar um exemplo diferente. Vejo o meu 
envolvimento como uma colaboração a longo prazo com a comunidade 
para ajudar na angariação de fundos para assegurar o futuro dos 
estábulos.

* Alemanha, País Convidado 2019 
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I discovered the Fletcher Street Stables by coincidence while shooting 
Joe Boots and STRESS in the USA. Seeing African American teenagers 
riding horses through the city, wearing hoodies and sweatpants, I 
remember thinking “something’s not right here”. The more I learned about 
the place and its history, I realized that first thought was an expression of 
my own prejudices and false assumptions. There have been several news 
reports about the Fletcher Street Stables, and even a feature length fiction 
film that used the setting of the stables as a backdrop. However, when 
talking to the people on site, their experiences with film crews in the past 
have been predominantly negative. With my film, I want to set a different 
example. I see my involvement as a long term partnership with the 
community, and to help with fundraising to ensure the future of the stables.

SoBRe o RealIzaDoR / aBout the DIRectoR 

Nascido em 1984, em Berlim, viveu no Japão entre 2004 e 2006, onde 
trabalhou em vários projectos de cinema. Entre 2007 e 2012, estudou 
realização na Universidade de Cinema de Potsdam-Babelsberg. Produziu 
ele próprio os seus filmes Joe Boots e Stress. Em 2021, co-fundou a 
produtora RÆNDROP Film, sediada em Colónia. Recebeu uma bolsa de 
três meses da Villa Aurora em Los Angeles para trabalhar em Hood 
Riders em 2022.

Born in 1984, in Berlin, he lived in Japan from 2004 to 2006, where he 
worked on various film projects. Between 2007 and 2012, he studied 
directing at the Film University Potsdam-Babelsberg. He self-produced his 
films Joe Boots and Stress. In 2021, he co-founded the Cologne-based 
production company RÆNDROP Film. He received a three-month 
fellowship from Villa Aurora in Los Angeles to work on Hood Riders in 2022.

FIlmogRaFIa / FIlmogRaphy
2018, Stress
2017, Joe Boots
2014, In the Forest of Apremont [Im Wald von Apremont]
2012, The Final Call
2010, Radio Taxi



Doclisboa’21   /   NEbUlaE 37

PROJECTOS / PROJECTS

SoBRe o pRoDutoR / aBout the pRoDuceR

Dimitri Hempel
Licenciado em documentário, com enfoque em câmara/iluminação, pela 
ZeLIG – Escola de Documentário, Televisão e Novos Média de Bolzano, 
Itália. Realizou o multipremiado filme Casa Mia. Trabalhou vários anos 
em produções de cinema e televisão antes de fundar a produtora 
EASYdoesit em Berlim Kreuzberg, em 2012, com a qual produz 
documentários, publicidades, telediscos, fotografia, gráficos e animação, 
entre outros.

Graduated in documentary film with focus on camera/lightening at the 
ZeLIG – School for Documentary, Television and New Media in Bolzano, 
Italy. Shot the multiple award-winning film Casa Mia. Worked for different 
TV and cinema productions for several years before founding the 
production company EASYdoesit in Berlin Kreuzberg, in 2012, with which 
he produces documentaries, commercials, music videos, photography, 
graphics and animation, among others.

Dimitri Hempel
Tel: +49 176 6232 0792
e-mail: dimitri@easydoesit.de
website: http://www.easydoesit.de


