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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


