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Depoimentos de requerentes 
de asilo, migrantes ilegais, 
funcionários públicos e membros 
de ONGs constituem peças  
do puzzle do sistema de asilo 
sérvio, que lida todos os dias  
com dezenas de pessoas  
da Síria, Afeganistão, Somália 
ou Gana. Condições de viagem 
difíceis, traficantes e luta por 
direitos fundamentais são apenas 
alguns dos obstáculos que os 
requerentes de asilo enfrentam 
antes de entrar na Sérvia,  
no seu caminho de um ano  
para a liberdade.

Gde je Dve Godine bio Kenedi
Kenedi, Lost and Found

Após a sua participação na 
rodagem de Kenedi se vraca Kuci, 
Kenedi Hasani decide ir de forma 
ilegal para países da UE onde 
ainda estão o pai, a mãe, irmãos 
e irmãs. O documentário narra 
aquilo que Kenedi viveu durante 
os dois anos em que  
teve o estatuto de refugiado.  
A equipa testemunha o seu 
regresso à Sérvia. O protagonista 
decide construir uma casa em 
Novi Sad, porque os outros 

membros da família estão em 
“processo de readmissão”  
e prestes a chegar.

Inventur — Metzstrasse 11
Inventory

Os inquilinos de um edifício, 
no centro de Munique, surgem 
neste filme: a maior parte são 
estrangeiros que trabalham na 
Alemanha como “trabalhadores 
convidados”. Na sua língua 
materna, cada um diz quem  
é e fala brevemente sobre as suas 
principais preocupações, novas 
esperanças e planos para o futuro. 
“Inventur defende o primado das 
pessoas sobre as ideias e o relativo 
anonimato e falta de importância 
dos indivíduos numa sociedade 
específica.” Ewa Mazierska

Kenedi se vraca Kuci
Kenedi goes back Home

Este filme é sobre pessoas que 
emigraram para países europeus 
durante os anos de guerra  
da década de 1990. Aí viveram 
durante anos, tiveram filhos  
e levaram-nos à escola. Em 2002, 
passaram por um “processo de
readmissão” — em acções 
policiais severas e desumanas, 



foram recolhidos do trabalho, 
da escola e de suas casas e 
devolvidos à Sérvia. O filme foca  
a situação do povo Roma como  
os elementos mais sacrificados  
da população regressada.

Kenedi se ženi
Kenedi is getting married

Kenedi contrai uma dívida 
gigantesca para construir uma 
casa para a família. Acaba por 
decidir procurar dinheiro no 
negócio do sexo. Começando 
por vender os seus serviços com 
mulheres mais velhas e viúvas, 
expande o ‘negócio’ a homens 
ricos. Quando sabe das novas leis 
liberais europeias dos casamentos 
homossexuais, vê perspectivas 
na procura de alguém para casar, 
para obter um estatuto legal na 
UE. A oportunidade surge durante 
o Festival de Música EXIT.

Stara Škola Kapitalizma
The Old School of Capitalism

O filme situa-se na primeira 
onda de revoltas operárias a 
atingir a Sérvia desde o advento 
do capitalismo. Divide-se entre 
os trabalhadores fabris, a 
desempenhar o seu próprio papel, 
que encontram o local de trabalho 
saqueado pelos patrões  
e decidem lutar até às últimas 
consequências, e os jovens 
libertários-incendiários (actores) 
a inflamar a luta e a discutir com 

manifestantes as questões à volta 
desse bicho: capitalismo.

Tito po Drugi put medu Srbima
Tito among the Serbs for  
the Second Time

Belgrado, 1994. Aparece um 
homem com o uniforme de Tito. 
Instantaneamente, grupos de 
pessoas reúnem-se em torno 
dele. Quase todas queixam-se dos 
velhos tempos na Jugoslávia e 
culpam Tito por tudo. “Eu queria 
confrontar as pessoas com o seu 
passado. O passado desaparece, 
nunca é avaliado racionalmente. 
Torna-se num grande buraco 
negro, um tabu, uma lacuna na 
nossa identidade. E os tabus 
conduzem à repressão e à 
selvajaria na Bósnia.” Želimir Žilnik

Ustanak u Jasku
Uprising in Jazak

Pessoas da aldeia de Jazak, na 
montanha de Fruška Gora, contam 
como lutaram em segredo contra 
as forças de ocupação durante a 
II Guerra Mundial. Falam de como 
ajudaram a esconder resistentes e 
jovens se juntaram a unidades de 
resistência, na Bósnia. Ouvimos 
as recordações das detenções, 
perseguições e tortura. No último 
quarto do filme, os participantes 
falam do que aconteceu no 
Outono de 1944, quando a aldeia 
foi libertada e russos passaram 
pela zona.


