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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


