
       
                  

 
 
Podrobnejše informacije o filmih    

 
 
Germanija / Germania, Maximiliano Schonfeld, Argentina, 2012, drama, 72', ap. 
Germanija je zgodba o zadnjih dnevih družine iz skupnosti Povolških Nemcev, ki živi v vasici v 
argentinski pokrajini Entre Rios. Mati in njena najstniška otroka, Lucas in Brenda, v intimnem 
žalovanju čakajo na slovo. Vendar so razlogi za njihov odhod skrivnostni. Njihovo kmetijo je 
opustošila kuga in vaščani – ki to vidijo kot božjo kazen – se skušajo izogibati stikom z njimi.  
 
Okruški (moja usta, moj upor, moje ime) / Les Eclats (Ma gueule, ma révolte, mon nom), 
Sylvain George, Francija, 2011, dokumentarni film, 84', ap. 
Okruški glasov, smeha in srda. Odlomki besed, podob in spominov. Besede od daleč in blizu, 
od včeraj in danes. Zavijanje vetra, krvav poljub sonca z obzorjem. Policijske racije, vojščaki 
države, nepravična sodišča. Zemljevid nasilja, ki se izvaja nad migranti. Ponovitev 
kolonializma. Nesprejemljivost »sveta, kakršen je«. 
 
Ngutu / Ngutu, Daniel Valledor & Felipe del Olmo, Španija, 2012, kratki igrani film, 5', ap. 
Ngutu je ulični prodajalec časopisov, ki redkokdaj proda kakšen izvod. Užaljen začne 
opazovati mimoidoče, da bi napredoval v svojem poslu. 
 
Črepinjska sodba / Scherbengericht, Jan Eilhardt, Nemčija, 2012, eksperimentalna drama, 
75', ap. 
Prijateljici Nora in Isabel, obe invalidki, skušata živeti normalno življenje. Čudno, a zdi se, da 
normalnosti nočejo njuni svojci, dobronamerni prijatelji in negovalci. Ko se Nora odloči, da se 
bo poročila s svojim afriškim ljubimcem Amadoujem, si njena družina na vso moč prizadeva, 
da bi ji to preprečila. Tujčeva prisotnost sproži niz nesrečnih dogodkov: samomor, napetost 
med družinskimi člani in prisilno vrnitev domov. To pa je šele začetek … 
 
Pot v raj / Sur La Route du Paradis, Uda Benyamina, Francija, 2011, drama, 42', ap. 
Leila je s svojima otrokoma Sarah in Bilalom zapustila domovino in se v upanju na boljše 
življenje preselila v Francijo. Kot nedokumentirana migrantka se po najboljših močeh trudi 
preživeti in v tajnosti vzgaja svoja otroka, hkrati pa išče svojega moža, ki kot begunec živi 
nekje v Angliji. Ko za njim končno najde sled in ima dovolj denarja, da bi se mu lahko 
pridružila, se zanka začne zategovati. 
 
Nenaslovljeno (italijanska himna) / Untitled (Italian National Anthem), Raffaella Crispino, 
Italija, 2009, kratki video, 3'. 
Skupina romskih glasbenikov reinterpretira italijansko himno. Video ima precej neposredno 
sporočilo, hkrati pa se z rahlim humorjem loteva različnih tem: od močnega vladnega 
nasprotovanja imigraciji, do medijske manipulacije javnega mnenja; od italijanske politike, ki 
iz tujine izgleda kot zabavnjaški šov, do italijanske identitete in patriotizma na splošno. 
 



Nakazila / Las Remesas, Juan Carrascal Ynigo, Španija/Salvador, 2009, kratki eksperimentalni 
film, 4', ap. 
Angelita je Salvadorka in živi v ZDA. Dela kot čistilka v restavraciji, živi v kombiju in pomaga 
svoji družini v Salvadorju tako, da jim vsak mesec nakaže denar, ki ga zasluži z zbiranjem 
zavrženih steklenic in pločevink. 
 
Andaluzija, moja ljubezen! / Al-Andalus mon amour!, Mohamed Nadif, Maroko, 2011, 
komična kriminalka, 86', ap. 
Said in Amine sta študenta iz Casablance, ki sanjata o življenju v Evropi. Pot ju pripelje do 
male vasi na severu Maroka. S pomočjo tamkajšnjega šolskega učitelja se proti evropski obali 
odpravita na majhnem čolnu. Na morju doživita brodolom in Amina naplavi nazaj v obalno 
vas, Saida pa v Španijo. Pristane v Andaluziji, ki se mu zdi zelo nenavaden kraj. Medtem Amin 
v maroški vasi opazi, da se tam dogajajo čudne stvari ... 
 
Čudni ljudje / Vraem Luuj, Sergej Kreso, Nizozemska, 2012, dokumentarni film, 56', ap. 
O moči jezika pri oblikovanju nove identitete. Sergej Kreso, ki je po novem tudi Nizozemec, 
portretira turškega patruljnega policista, posvojenega dvanajstletnega fanta s Haitija, 
temnopoltega vodjo pihalne godbe in hči slovenskega rudarja v provinci Limburg. S tem, ko 
so prevzeli limburško narečje, so se v svojem novem okolju začeli počutiti domače, drugi pa 
jih nimajo več za tujce.  
 
Razseljenost / Desplazamiento, Magdalena Cernadas, Argentina, 2013, eksperimentalni 
animirani video, 2'.  
Dom, hiša, zatočišče, gnezdo postane šibko, krhko in iluzorno na področjih, kjer se razplamti 
nasilje rasne in verske nestrpnosti, diskriminacije, vojn za ozemlje in oboroženih spopadov 
zaradi kapitalskih dobičkov. Kot žrtve terorja polastitve ozemelj in pobojev so razseljeni 
ljudje prisiljeni živeti v nevzdržnih razmerah in v nenehni nevarnosti. Prisila, da zapuste svoje 
domove, jih zaznamuje z bolečino, ki pusti globoke in neizbrisane rane. 
 
Makova polja / Jardín de Amapolas, Juan Carlos Melo Guevara, Kolumbija, 2012, drama, 87', 
ap. 
V Kolumbiji, na tri tisoč metrih nadmorske višine, je gojenje maka nevaren, a donosen posel. 
Ko paravojaške sile izženejo kmetovalca Emilia in njegovega devetletnega sina Simona, sta si 
primorana najti zatočišče pri bratrancu Wilsonu. Emilio je prisiljen v delo na nedovoljenem 
nasadu maka, ki je v lasti Ramira, zloglasnega  razpečevalca drog. Medtem se Simon 
spoprijatelji z lepo in razposajeno deklico Luiso. Otroka v spremstvu psička Rufina, ki si ga 
vsak dan skrivaj sposodita, doživita mnogo zanimivih dogodivščin. Njuno prijateljstvo se gradi 
med igro na prelepem kolumbijskem podeželju, prežetem z nevarnimi minskimi polji, in 
navkljub vojni raste iz dneva v dan.   
 
Moja hiša brez mene / Mój dom, Magdalena Szymków, Poljska/Velika Britanija, 2012, 
dokumentarni film, 29', ap. 
Dve ženski, ena hiša. Intimna zgodba o Poljakinji in Nemki, ki ju je vojna postavila na 
sovražna bregova ter naključno združila njuni vzporedni življenji. Film odraža koncept 
zavojevalcev, žrtve, krivde in odpuščanja. Različne izkušnje sooča z njihovimi paradoksalnimi 
podobnostmi ter se ukvarja s kontroverzno temo povojne pripovedi. Tekočo vizualno 



pripoved usmerjajo spomini in arhivi. Tradicionalna dokumentacija se sooča z 
eksperimentalno uporabo arhivske podobe v filmskem dojemanju premestitve. 
 
Otroci septembra / Eylül Cocuklari, Hülya Karci, Nemčija/Francija, 2009, dokumentarni film, 
74', ap. 
Pet mladih ljudi v štirih mestih (Berlin, Copenhagen, Zurich in Pariz). Vsak od njih je bil rojen 
v drugi regiji Turčije. Vsem pa je skupno to, da so njihove družine doživele nasilje vojaškega 
udara 12. septembra 1980. Kako ti otroci, ki so takrat morali emigrirati, danes živijo v 
državah, v katere so se preselili? Ali so tudi oni politično aktivni, kot so bili njihovi starši? Ali 
jih kakšna posebna lastnost zaznamuje kot »otroke septembra«? 
Dokumentarni film o vojaškem udaru v Turčiji 12. septembra 1980 iz perspektive petih prič. 
 
Mogočna reka / El Grann Río, Ruben Plataneo, Argentina/Gvineja, 2012, dokumentarni film, 
92', ap. 
David, mlad gvinejski raper z umetniškim imenom Black Doh, je v »deželo Maradone« 
pripotoval kot slepi potnik, skrit v bližini ladijskega propelerja. Svoje prijatelje, družino in 
mater je pustil za sabo v Afriki in jih od takrat ni več videl. Zdaj poje v mešanici francoščine, 
susuja in španščine. Več let po njegovem odhodu iz domačega kraja njegov prvi album 
doseže Afriko. Film, ki skače med Južno Ameriko in Afriko ter se posveča potem in 
koreninam, trkom in srečanjem kultur. 
 
In ljubil sem samo tebe … / And I only loved you ..., Daniel Djamo Nicolae, Romunija, 2012, 
eksperimentalni video, 2'. 
»Video je anahronistična zgodba, pesem, ki sem jo slišal na vlaku v Parizu avgusta 2011, in ki 
jo je pel romunski berač na poti na železniško postajo Bercy. 
Pel je otožno ljubezensko pesem, ki sem jo videl kot komentar na njegov položaj. Njegove 
besede odražajo žalost, obžalovanje, njegova zgodba govori o prilagajanju in mogoče mu je 
tudi žal, da se ne more zopet prilagoditi (morda nekemu fizičnemu prostoru, kot je 
domovina). Pesem lahko vidimo kot nemogoče vračanje k nečemu, kar ima rad, vendar se na 
to ne more ponovno navaditi. Film je bil posnet na moji poti od Sibiuja do Ploiestija v 
Romuniji, od poldneva do popoldneva, ko sem tega romunskega berača poskušal vrniti »tisti, 
ki jo je ljubil«.  
 
Perzepolis / Persepolis, Marjane Satrapi, Francija/ZDA, 2007, animirani film, 95', sp. 
V Cannesu nagrajeni animirani film o odraščanju v represivni iranski družbi v obdobju med 
šahovim režimom in islamsko revolucijo. Grenko-sladke dogodivščine male Marjane. 
Teheran leta 1978. Osemletna Marjane sanja o tem, da bo kot bodoča prerokinja rešila svet. 
Odrašča z naprednima staršema in ljubečo babico, v družbi, ki pozorno spremlja padec 
šahovega brutalnega režima. Ustanovitev nove Islamske republike napoveduje dobo 
»varuhov revolucije«, ki nadzorujejo vedenje prebivalcev. Marjane si mora zdaj zakrivati 
obraz, njene sanje o revoluciji pa postajajo še močnejše. V vojni proti Iraku na mesto padajo 
bombe, začne se pomanjkanje, ljudje izginjajo, represija je vsak dan hujša. Marjane je vse 
bolj uporniška, zato jo starši pošljejo v Avstrijo, kjer pri štirinajstih spozna povsem drugačno 
»revolucijo«: puberteto, svobodo in ljubezen, a tudi grenak okus življenja v tuji državi. 
 
Simfonija za uličnega  glasbenika / Simfonie voor een Straatmuzikant, Sergej Kreso, 
Nizozemska, 2004, dokumentarni film, 22', ap. 



Faruk Karabegović je ulični glasbenik. Vsako soboto zaigra mimoidočim na majhnem trgu v 
Roermondu. Skozi leta je tako rekoč postal lokalna atrakcija, saj so ljudje začeli sočustvovati z 
moškim, ki igra flavto. Le malo kdo pa ve, da ni od nekdaj ulični glasbenik. V domačem kraju 
je bil Faruk prvi solist Sarajevskega simfoničnega orkestra. V zgodnjih 90. letih prejšnjega 
stoletja je zaradi vojne v Bosni prišel na Nizozemsko kot begunec. V času bivanja v 
begunskem centru, kjer je čakal, da se vojna v Bosni konča, je začel igrati na ulici. 10 let 
pozneje je Faruk še zmeraj na Nizozemskem, kjer še vedno igra kot ulični glasbenik. 
Film Simfonija za uličnega glasbenika je – kot prava simfonija – sestavljen iz štirih delov. V 
vsakem delu je en vidik Farukovega življenja postavljen pod povečevalno steklo. 
 
Drvenje rikš / Riksaláz, Gergő Somogyvári, Madžarska, 2012, dokumentarni film, 55', ap. 
V zadnjih letih so ulice Amsterdama preplavili madžarski rikšarji. Nekateri so na poti 
samospoznavanja, drugi pa so k temu primorani, saj morajo vzdrževati družino. Novodobni 
rikšarji, ki se ženejo za denarjem in svobodo, so v skušnjavi, da bi zaživeli novo življenje in 
ubežali domači rutini. Nekateri si zagotovijo dostojen prihodek, drugi pa končajo na cesti in 
izgubijo še zadnje vezi s svojci. Film je študija migracij z vzhoda na zahod, dokumentarec o 
upanju in razočaranju, vožnji in sproščanju ter dnevih in nočeh v turističnem mestnem 
središču. Režiser dve razgibani poletji spremlja protagoniste, ki se pehajo za preživetje in 
iščejo dogodivščine. 
 
Ulica grafitov / Ulica grafita, Sergej Kreso, Nizozemska, 2007, dokumentarni film, 56', ap. 
LaBanda je bila ena najpomembnejših skupin sarajevske alternativne rock scene. V poznih 
osemdesetih je snemala svoj prvi album. Posnetih je bilo enajst pesmi, vendar pa je album 
ostal nedokončan, ker je v Bosni izbruhnila vojna. Petnajst let pozneje so člani LaBande, ki 
živijo v petih različnih državah, med seboj spet navezali stik in se odločili dokončati delo, ki so 
ga začeli dolgo nazaj – posneti zadnji dve pesmi. Po petnajstih letih so se spet srečali v 
Sarajevu, ki so ga bili pred mnogimi leti prisiljeni zapustiti. 
 
Duhovi / Ghosts, Nick Broomfield, Velika Britanija, 2006, drama, 96'. 
Film je posnet po resničnih dogodkih. Gre za pretresljiv portret skrivnega sveta, ki je vse okoli 
nas. 
Ai Qin, mlada Kitajka iz Fujiana, si sposodi 25.000 dolarjev in plača tihotapski mafiji, da jo 
ilegalno prepelje v Veliko Britanijo, od koder naj bi podpirala svojo družino na Kitajskem. Ko 
pride v Veliko Britanijo, postane ena izmed treh milijonov migrantskih delavcev, ki so temelj 
tamkajšnje prehrambene, gradbene in gostinske industrije. V dvosobni predmestni hiši živi z 
enajstimi drugimi Kitajci. S ponarejenimi delovnimi dovoljenji delajo v tovarnah in 
pripravljajo hrano za britanske supermarkete. V želji po boljšem zaslužku, da bi lahko 
odplačali svoje dolgove, se zaposlijo kot nabiralci školjk v zalivu Morecambe, kjer delajo 
ponoči. 5. februarja 2004 se je triindvajset Kitajcev utopilo v Morecambu, njihove družine na 
Kitajskem pa še vedno odplačujejo njihove dolgove.  
Lik Ai Qin in druge glavne junake igrajo nekdanji kitajski nedokumentirani imigranti, ki navdih 
za svoj avtentičen nastop črpajo iz svojih lastnih izkušenj. Režiser Nick Broomfield je tokrat 
stopil iz svoje ustaljene vloge dokumentarista in ustvaril prepričljiv film, ki vam bo spremenil 
pogled na migrantsko populacijo. In vas pripravil k razmisleku o suženjstvu v 21. stoletju.   
 
Saudade / Saudade, Marta Tomás & Irene Guede, Španija/Brazilija, 2013, kratki igrani film, 
12', ap. 



Patxi je skoraj petdeset let živel kot migrant v Braziliji. Po izgubi stika z družino hrepeni po 
ženi in otrocih. Ponudi se mu še zadnja priložnost, da se vrne k svoji druži in si za vedno 
opomore.  
 
Paella Dan Alberta / La paella de Daniel Albert, James D. Fernández & Luis Argeo,  
Španija/ZDA, 2013, dokumentarni film, 35', ap. 
Leta 2012 mlada španska novinarka odpotuje v Monterey v Kalifornijo, da bi prišla na sled 
zgodbi o španskih priseljencih, ki so se na tem območju naselili pred skoraj stoletjem. Tam 
spozna Dana Alberta, uspešnega sina priseljencev, ki jo povabi na paello. Paella se na šibkem 
ognju kuha že več kot sto let. 
 
Uspavanka iz Phnom Penha / Kołysanka z Phnom Penh, Paweł Kloc, Poljska, 2011, 
dokumentarni film, 98', ap. 
Vsak nosi skrivnost. Skrivnost prihodnosti. Uspavanka iz Phnom Penha je intimna zgodba o 
možu, ki išče ljubezen in sprejemanje družbe. Ilan Schickman je zapustil Izrael, da bi sledil 
sanjam o boljši prihodnosti. Sedaj živi v kamboškem mestu Phnom Penh s svojo (khmersko) 
punco Saran, njuno njunima dvoletno hčerko Marie in šestmesečno Jasmine, vsakdanji kruh 
pa mora služiti kot ulični vedeževalec. 
 
Spust v raj / Descente au Paradis, Israël Feferman, Švica, 2010, dokumentarni film, 45', ap. 
Admir prihaja iz Bosne. Njegova družina je prišla v Švico in tam zaprosila za azil, ko je imel 
deset let. Kar je Admir tukaj in tam poznal najbolje, je nasilje. V vlogi žrtve in storilca. Sedaj 
deli z nami svojo zgodbo. Kot bi zapuščal neizbrisno sled, preden ga izženejo. Admir je star 
dvajset let. 
 
Sreča … obljubljena dežela / Le Bonheur… Terre Promise, Laurent Hasse, Francija, 2011, 94', 
dokumentarni film, ap. 
Ne gre za film, ki pripoveduje o azilu ali beguncih. To je film žanra road movie, ki obravnava 
posebno obliko migracije, katere vzroki so psihološki: gre za potrebo po spremembi. Gre za 
neodvisni nizkoproračunski dokumentarec o sreči in človeštvu. 
Nič ni bilo načrtovano ali predvideno. Nekega zimskega jutra je odšel od doma z namero, da 
bo sam prehodil celo Francijo od juga do severa. Tavajoč, pripravljen preseči svoje meje in 
navade, si je hotel na novo ogledati  pokrajino ter spoznati sanje in vsakodnevno življenje 
njenih prebivalcev. Zaupal je usodi, da bo spoznal nove ljudi in dosegel svoj cilj: srečo. 
 
Mupepy Munatim / Mupepy Munatim, Pedro Peralta, Portugalska, 2012, kratki igrani film, 
19', ap. 
Moški se vrne iz Francije na Portugalsko, da bi poiskal materin grob. Rad bi se ji poklonil. Rad 
bi se osvobodil preteklosti. Išče edino osebo, ki bi lahko vedela, kje je pokopana njegova 
mati. Najde jo, a ona ne ve ničesar. Ko je pripravljen odnehati, doživi razodetje. Obljubo je 
treba izpolniti.  
 
Jutri bi bil nov dan / Avrio Tha Itan Mia Alli Mera, Stefanos Mondelos, Grčija, 2011, 
dokumentarni film, 28', ap. 
Dva politično aktivna posameznika, ki ju oblasti njunih držav vidijo kot morebitno »javno 
nevarnost«, delita izkušnje med svojim desetletnim bivanjem v Grčiji. 



Dokumentarec spodbija legitimnost in resničnost njunih pripovedi, saj želi ustvariti filmsko 
podobo imigranta, ki bi bila obenem čimbolj univerzalna. 
 
Zaprto morje / Mare Chiuso, Stefano Liberti & Andrea Segre, Italija, 2012, dokumentarni 
film, 62', ap. 
Dokumentarec skuša predstaviti neznano plat zgodbe o ljudeh, ki so zapustili Libijo med 
vojno leta 2011. Zaradi sporazuma, ki sta ga podpisala Berlusconi in Gadafi, je Italija mnoge 
med njimi zavrnila že leta 2009. Ustvarjalci filma so se s prebežniki srečali v begunskem 
taborišču Shousha na meji med Libijo in Tunizijo ter v dveh sprejemnih taboriščih za prosilce 
za azil (C.A.R.A.) v južni Italiji. Opisali so, kaj se je v resnici zgodilo na čolnih in kaj so doživeli 
po deportaciji v Libijo. Pogovori s prebežniki  in obravnava na Evropskem sodišču za 
človekove pravice v Strasbourgu, kjer je eden od pričevalcev iz filma vložil tožbo proti Italiji, 
tvorijo glavni del dokumentarca. 
 
Na robu / Am Rande, Maja Connors & Pablo Narezo & Yasmin Angel, Nemčija, 2013, 
dokumentarni film, 17', ap. 
Sredozemsko morje, junij 2004; posadka ladje Cap Anamur naleti na čoln s 
sedemintridesetimi prebežniki v stiski in jih pripelje v najbližje pristanišče na Siciliji. Tam 
kapitana ladje, prvega častnika in vodjo humanitarne organizacije Cap Anamur aretirajo, 
begunce pa nemudoma izženejo. 
Zgodbo pripoveduje kapitan Stefan Schmidt. Številni posnetki s super osmičko iz let, ki jih je 
preživel na morju, časopisni članki, slike in dokumenti v zvezi s primerom podajajo 
fragmentarno podobo o dogodkih in meji v Sredozemlju. Premislek s časovne distance.  
 
Anna & Saihou – ljubezenska zgodba / Anna & Saihou – eine Liebesgeschichte, Denise 
Dismer, Nemčija, 2013, dokumentarni film, 43', ap. 
Saihou je prosilec za azil iz Gambije. Zvezne dežele Baden-Württemberg ne sme zapustiti 
brez dovoljenja. Njegovo dekle Anna živi v Berlinu. Oba sanjata o skupni prihodnosti, toda če 
želita živeti skupaj, se morata poročiti. Oblasti pa nočejo izdati zahtevanega potrdila, da za 
sklenitev zakonske zveze med njima ni nobenih zadržkov. Sledi pretresljiva novica: Saihou 
mora v štirih tednih zapustiti Nemčijo, sicer ga bodo izgnali … 
 
Čez reko / Over the River, Dorottya Zurbó, Portugalska, 2013, dokumentarni film, 10', ap. 
Na drugi strani reke Tejo v Lizboni, prav na rečnem bregu, se nahaja vrsta zapuščenih in 
uničenih tovarniških poslopij. Od ogromne stare tovarne so ostale le uničene sive stene, ki so 
zdaj prekrite z grafiti. Za enimi od nenavadno pobarvanih vrat zapuščene stavbe živi Eddie, 
osemnajstletni migrant z Zelenortskega otočja. Film nam da poetičen vpogled v njegovo 
vsakdanje življenje ... 
 
Mohamed in ribič / Mohamed e il Pescatore, Marco Leopardi, Italija, 2012, dokumentarni 
film, 52', ap. 
Mohamed je edini preživel brodolom ladje, s katero je sedeminštirideset ljudi skušalo priti iz 
severne Afrike do Italije, in ki se je potopila sredi Sredozemskega morja. Po tem, ko se je 
skoraj teden dni oklepal plavajočega kosa lesa, ga je ribič Vito rešil skorajšnje smrti. Med 
njima je velika in nenavadna energija in čeprav je njuno srečanje kratko, se med njima 
ustvari močna vez. Po štirih letih se Mohamed ponovno znajde v težavah. Brez dokumentov 



živi v Parizu in se boji, da ga bo ujela policija. Zato mu Vito, ki ga ni nikoli mogel pozabiti, 
ponovno ponudi rešitev; povabi ga k sebi domov in mu ponudi pomoč pri iskanju službe. 
 
Njihova mladost / Leur Jeunesse, David Roux, Francija, 2012, drama, 13', ap. 
Za Giselo, mlado romsko najstnico, in njenega bratca Jacoba bi lahko bilo jutro kot vsako 
drugo. Toda zadnjih nekaj dni živijo prebivalci njunega naselja v stalnem strahu pred 
skorajšnjo deložacijo. 
 
Evropska past / Europe Trap, Anna Giralt Gris, Španija/Grčija, 2013, dokumentarni film, 46', 
ap. 
Film je intimen portret Zakereh, petinpetdesetletne matere, ki si prizadeva, da bi bila spet 
skupaj s sinom, ki je ostal ujet v Grčiji. Skozi njene oči spremljamo njen boj s seboj in z 
zunanjim svetom, boj, ki ni nič manj težak od njenega trpljenja v Afganistanu. Vendar pa je 
Zakereh v vsej svoji žalosti in bolečini nedaleč od Barcelone našla sobo v hiši Kubanke Adefle, 
pevke in glasbenice, ki skuša v njeno življenje vnesti nekaj sreče. Kljub razlikam razvijata 
lastne načine sporazumevanja. 
 
Zaobljuba / Le Voeu, Ji Qiaowei, Francija, 2012, drama, 24', ap. 
Gospa Jiang, starejša Kitajka, ki je lastnica čistilnice in živi v predmestju Pariza, je naveličana 
svojega vsakodnevnega življenja. Nekega dne najde v jakni stranke ovojnico, polno denarja. 
Zaželi si, da se stranka nikdar ne bi vrnila. Nato se pripetijo nenavadni dogodki … 
 
Druga mama / A doua mamӑ , Bianca Sescu, Romunija, 2011, dokumentarni film, 11', ap. 
V Romuniji po padcu komunizma na tisoče otrok in najstnikov bojuje nenehno bitko za 
preživetje, saj so njihovi starši odšli v tujino v iskanju službe in denarja, s katerim bi lahko 
podpirali družino.  
 
Kot doma, Coralie Girard & Nadica Denić, Slovenija, 2012, dokumentarni film, 9', ap. 
Coralie Girard se je začela ukvarjati z videom kot evropska prostovoljka januarja 2012 v 
društvu DZMP, Luksuz produkcija v Krškem. Udeležila se je delavnic dokumentarnega filma 
na Ptuju, poleti 2012, kjer je skupaj z Nadico naredila film Kot doma. 
 
Čakanje / The wait, Nayeem Mahbub, Portugalska, 2013, kratki igrani film, 8', ap. 
Meseci in leta minevajo. Še vedno brez dovoljenja za prebivanje. Pogovor ob kajenju treh 
cigaret. 
 
Druga Evropa / Altra Europa, Rossella Schillaci, Italija, 2010, dokumentarni film, 75', ap. 
Kaj se zgodi z afriškimi migranti, potem ko jim odobrijo status političnega begunca? S 
katerimi izzivi se morajo spopasti in kakšne so njihove možnosti za dostojno življenje v Italiji? 
V Torinu, industrijskem središču na severu države, več kot 200 beguncev že od novembra 
2008 živi v 'zaskvotani' zapuščeni kliniki. 
V petnadstropni stavbi, ki stoji v delavski četrti med kinom na eni in ulično tržnico na drugi 
strani, prebivajo somalijski in sudanski begunci, ki tvorijo majhen, od preostalega sveta 
izoliran afriški otok v samem središču evropskega mesta. Vsako nadstropje premore eno 
sobo s tekočo vodo, ki mora zadoščati za približno 80 oseb. Imajo elektriko, ne pa tudi 
ogrevanja. 
 



Rdeča volna / Kyakä La Na, Adriana Cepeda Espinosa, Kolumbija/ZDA/ Gvatemala, 2012, 
kratki igrani film, 12', ap. 
Leto po materini smrti je najstnica Estefani razpeta med babičinim pritiskom, naj se vrne k 
svojim koreninam, in lastno željo, da v New Yorku nadaljuje življenje, ki si ga je zanjo želela 
njena mati. Njena odločitev lahko razdvoji družino.  
 
V iskanju zavetišča – Preživeti v senci svojega alter ega / Seeking Haven – Surviving in the 
Shadow of your Alter ego, Harkjoon Lee & Dongkyun Ko & Hein S. Seok, Južna 
Koreja/Francija, 2012, dokumentarni film, 52', ap. 
Triindvajsetletna Youngsoon je severnokorejsko dekle, ki sedaj živi na jugu. Leto 2007 je s 
svojo sestro Mihee preživela med skivanjem na Kitajskem in medtem ko je Youngsoon uspelo 
prebežati v Južno Korejo, so njeno sestro aretirale kitajske oblasti ter jo deportirale nazaj v 
Severno Korejo. Vse od takrat je Youngsoon odločena, da bo tudi svoji sestri omogočila 
pobeg. Najame moža, ki odide v Severno Korejo, a njegove novice so vse prej kot 
vzpodbudne. Mihee je pridržana v strogo varovanem političnem zaporu, saj je obtožena 
izdaje. Youngsoon organizira pobeg njunega očeta, a se tudi ta izjalovi. Njeno upanje se 
izgublja v morju negotovosti. Mogoče pa lahko najde rešitev na oddaljeni Novi Zelandiji ...? 
 
Corsino, po Colu Kivlinu / Corsino, por Cole Kivlin, Luis Argeo, Španija, 2010, dokumentarni 
film, 65', v angleškem jeziku.  
Corsino je bil eden od tisočih španskih otrok, ki so bili po Francovi vstaji leta 1936 pregnani s 
svojih domov. Čeprav naj bi v Združenih državah ostal le začasno, so na koncu postale njegov 
novi dom. To je dežela, kjer je Corsino nehal biti Corsino Fernández in postal Cole Kivlin: 
Teksačan, oče številnih otrok, amaterski pisatelj in domala arhetip pravega Američana, ki 
poseda na verandi in opazuje čas, ki mineva. Šestdeset let kasneje se Kivlin vrne v rodni 
Asturias, da bi znova našel sebe in svoje korenine: brani svoje spomine, pa ne, ker bi želel 
razčistiti s preteklostjo, temveč ker lahko le tako razume, kdo je, in to razloži tudi drugim. 
 
Otok žensk / Demo Reel, Erwin Maisch, Francija, 2013, dokumentarni film, 30', ap. 
Od časov evropske kolonialne vladavine na Indonezijskem otočju je bilo sto tisoč moških 
prebivalcev otoka Bawean primoranih otok zapustiti. Mnogi se zaposlijo na velikih trgovskih 
ladjah, ki plujejo okoli sveta, ob vrnitvi domov pa se morajo soočiti z nemajhnimi čustvenimi 
in psihološkimi posledicami ločitve. Baweanska diaspora danes označuje skupnosti 
Baweancev, ki živijo zunaj meja Republike Indonezije. Vključuje singapurske in malezijske 
državljane, ki nikdar niso stopili na ozemlje svojih prednikov. Migracije Baweancev imajo že 
večstoletno tradicijo. Fenomen diaspore pa je za ta oddaljeni otok, ki si prizadeva za blaginjo, 
čeprav mu ne kaže ravno najbolje, usodnega pomena. Težnja po odseljevanju, znanem kot 
»merantau«, ki velja skorajda za kulturni ideal, se ohranja zaradi globoko zakoreninjene 
kulturne dinamike, pa tudi iz družbeno-gospodarskih razlogov. Dokumentarec skuša osvetliti 
ne le migracije moških prebivalcev otoka, temveč se posveti tudi ženskam, ki so otoku dale 
ime. Posnet je bil predvsem na Baweanu, v Indoneziji in Singapurju. Na mikrodružbeni ravni 
samotnega otoka sredi prostranega Javanskega morja si zastavlja vprašanji, zakaj prihaja do 
odseljevanja in kaj bi bilo mogoče storiti, da bi začarani krog bega možganov presekali. 
 
Char… nikogaršnji otok / … Moddhikhane Char, Sourav Sarangi, Indija, 2012, dokumentarni 
film, 88', ap. 



Spoznajte Rubela, štirinajstletnega fanta, ki tihotapi riž iz Indije v Bangladeš. Ob tem mora 
prečkati tudi mejno reko Gango, ki je uničila njegov dom na celinski Indiji, ko je imel komaj 
štiri leta. Leta kasneje se je znotraj reke oblikoval krhek otok Char. Rubel se z družino in 
množico brezdomnih ljudi ustali na teh pustih prostranstvih, ki jih nadzoruje policija z obeh 
strani meje. Fant sanja o vrnitvi v njegovo prejšnjo šolo v Indiji, a kruta realnost mu ne 
dovoljuje zapustiti poklica tihotapca. Po koncu sončnega poletja otok prekrijejo temni 
monsunski oblaki; reka zopet pokaže svoje zobe in nevarno naraste. Otok že nosi posledice 
povišane struge. Rubel se samo nasmehne: „Char lahko nekega dne izgine. Mi ne bomo.“ 
 
Tamikrest / Tamikrest,  Peter Braatz,  Nemčija/Slovenija, 2013, dokumentarni film, 80', sp. 
V skladbah sestava Tamikrest se zrcali hrepenenje mladih Tuaregov, "puščavski blues" 
izvajajo na številnih koncertih po Evropi in ob domačih tabornih ognjih na jugu Alžirije, tik ob 
meji z Malijem. Tu se borijo za svojo Neodvisno državo Azavad. Vendar zadivja vojna, na 
oblast pridejo islamisti, nekateri od mlajših Tuaregov se izrečejo za pripadnike Al Kaide, 
ozemlje pretresajo nasilje in interesi mednarodnih korporacij. Glasbeniki snemajo tako 
dogodke okoli sebe kot tudi intimne doživljaje, v dvajsetih mesecih ustvarijo zbirko 
posnetkov o domovini, kot jo opevajo v svojih skladbah o spominu in ljubezni. Razpeto med 
izgubo iluzij in svitanjem novih časov.  
 
Brodolomec / Naufragio, Pedro Aguilera, Španija/Nemčija, 2010, drama, 94', ap. 
Robinson po brodolomu s težavo doseže obalo Almerie (Španija) in si reši življenje. Dobi delo 
v rastlinjakih Almerie, a prekerno delo ne nudi dostojnih pogojev in napoti se naprej v 
notranjost španskega polotoka. Robinson je brezimnež in izobčenec, a nikakor zgolj še eden v 
vrsti priseljencev iz subsaharskih afriških dežel. V njem se prepleta množica glasov in duhov, 
ki ga begajo in mu vladajo. Da bi se odrešil, mora izvršiti strašno misijo: ubiti človeka.  
 
Tuje / Fremd, Miriam Fassbender, Nemčija, 2011, dokumentarni film, 93', ap. 
Na poti od južne Sahare proti ideji raja, imenovani Evropa, Mohamada nenehno preganjajo 
tri vprašanja: se bo utopil v morju, mu bo uspelo priti na cilj, bo pregnan, ko pride tja?  Film 
sledi potovanju mladeniča iz Malija do razgledne točke na Evropo. Ena najstarejših poti do 
boljšega življenja teče čez Alžirijo in Maroko do Španije. Ta dokumentarec prikazuje človeški 
obraz migracij čez Sredozemlje. Mohameda, prvorojenca sedemčlanske družine, pošljejo na 
pot, saj družina potrebuje nekoga, ki jo bo preživljal. Starši prodajo krave, da bi plačali 
njegovo pot. Poti nazaj ni več. Na tej leta trajajoči poti se izgubi občutek za čas in vrednost 
človeškega življenja temelji izključno na upanju.  
 
Čisto / Sauber, Chris Brandl, Nemčija, 2009, eksperimentalni video, 1', ap. 
Z nemško besedo »sauber«, ki pomeni »čisto«, se približujemo nemškemu stanju duha. 
 
Kako daleč še? / How Much Further?, ECRE & Grški forum beguncev & Matthias Wiessler, 
Belgija/Grčija, 2012, 47', dokumentarni film, ap. 
Dokumentarec, ki je bil posnet v Atenah med oktobrom 2011 in februarjem 2012, v času 
socialnih, političnih in gospodarskih nemirov, daje glas tistim, ki so pobegnili iz Afganistana, 
Somalije in Sudana v upanju, da bodo našli zatočišče v Evropi. Begunci po mesecih ali celo 
letih na poti prispejo v Grčijo, deželo, katere prebivalstvo se sooča z močno razmahnjeno 
gospodarsko krizo, azilni in sprejemni sistem pa sta v  popolnem razsulu. Večinoma ne vidijo 
druge možnosti, kot da se znova podajo na pot v upanju, da bodo dosegli državo, ki jih bo 



lahko sprejela in obravnavala njihovo prošnjo za azil. Ker pa so že vstopili v Grčijo, je izjemno 
težko, če ne kar nemogoče, da bi državo zapustili, saj jih evropska zakonodaja veže na Grčijo. 
 
Nacionalna identiteta / L'Identité Nationale, Valérie Osouf, Francija, 2012, dokumentarni 
film, 79', ap. 
Film Nacionalna identiteta se začne z osebno pripovedjo o vlomu mladega Maročana v 
Franciji. Vlom seveda spodleti in takrat se začne osebna kalvarija migranta, ki preostanek 
življenja poskuša na vsak način obstati v svoji novi domovini, ki v njem vidi zgolj persono non 
grata, kriminalca, ki ni in ne more postati del francoske družbe in identitete. Vlom, ki je tako 
zaznamoval njegovo življenje, se tako sprevrže v metaforo poskusa vloma tujca v francosko 
družbo. Francoski varuhi na vsak način poskušajo migrantom preprečiti vstop ozirom vlom v 
njihovo družbo, vendar se ne zavedajo, da je vlomilec že v hiši, da pravzaprav v njej že dolgo 
živi.  S tega izhodišča film postopoma razgrinja protislovja glavnih načel pomena nacionalne 
identitete v Franciji, podedovanih še iz časov razsvetljenstva ter vpliv sodobnih političnih 
trendov na razlago nacionalne identitete, kot jo poznamo danes. Z razmislekom o 
protislovnem odnosu Francije do tujcev ter preko zgodovinske in socialne analize francoske 
družbe film gledalca spodbuja, naj ponovno opredeli svoj status državljana in lastne 
 nacionalne identitete. V času, ko vse več držav svojo sodobno identiteto gradi na 
izključevanju, film Nacionalna identiteta spomni gledalca na načela francoske revolucije, ki 
so jih prevzele vse kasneje nastale nacionalne države, med drugimi tudi naša. Svoboda, 
enakost, bratstvo. Če ste morda pozabili … 
Nacionalna identiteta dramatizira poskus upora zoper diskurz o priseljevanju, ki je v zadnjih 
tridesetih letih polagoma spridil francosko politično telo, vrhunec pa je dosegel v času 
predsedovanja Nicolasa Sarkozyja (2007–2012). V tem uporu nam v poslušanje ponuja več 
»govornih dejanj« (paroles) tistih, ki so posledice prevladujočega diskurza o priseljevanju 
izkusili na lastni koži. Govorcem, ki jih navadno nimamo priložnosti slišati, ponudi čas, v 
katerem lahko oblikujejo svoja govorna dejanja, se odzovejo na govorna dejanja drugih in 
morda izpodbijejo prevladujoči diskurz. Film tako na učinkovit način vrača veljavo snemanju 
intervjujev v pravem pomenu besede. Zoperstavlja se splošno razširjenemu stališču, da je 
gledalcem zaradi omejene zmožnosti koncentracije mogoče servirati le še nize kratkih izjav. 
Posebna struktura filma izpraševancu omogoča, da začuti fizično prisotnost besed, 
emocionalno težo govora. Ko namesto kratkih izjav prek filmskega medija spremljamo, kako 
se v času, ki ga daje na voljo avtorica filma, odvijajo kompleksni miselni procesi, smo priča 
izrazito kinematografskemu dejanju. Dajanje veljave govornemu dejanju v vseh njegovih 
razsežnostih – fizični, čustveni, moralni in politični – pa je pravzaprav tisto, za kar si filmski 
ustvarjalci prizadevajo, za nekatere celo njihova odgovornost. 
Glasovi, ki nastopajo v Nacionalni identiteti, so glasovi ljudi, ki jih v kinu slišimo le redko: 
nekdanji zaporniki, ki so prestajali dvojno kazen, ne le za storjeno kaznivo dejanje, temveč 
tudi zaradi svojega statusa tujca, ujetega v stičišču, prostoru precejšnjega prekrivanja 
kazenske zakonodaje in zakonodaje o priseljevanju. (Kljub Sarkozyjevi drugačni napovedi iz 
leta 2003 se ta krivična kazenska sankcija uporablja še danes.) 
Govorna dejanja oseb, ki so utrpele posledice diskurza o priseljevanju, so postavljena ob bok 
tistim izvoljenih politikov in strokovnjakov za kazensko pravo. Če jih vzamemo kot celoto, se 
ta govorna dejanja medsebojno dopolnjujejo in potrjujejo, se križajo in nakazujejo obrise 
nečesa, kar Britanci imenujejo sistem »institucionaliziranega rasizma«. Ravno tako bi lahko 
govorili o »ksenofobiji na državni ravni«, občutju, ki sega v nekatere francoske 



institucionalne strukture – policijo, sodišča, prefekture in zapore – ter negativno vpliva na 
ravnanje teh ustanov z ljudmi, ki so opredeljeni kot »drugi«. 
 
Zgodba, Boštjan Vrhovec, Slovenija, 2010, drama, 12', ap. 
Skozi zgodbo, ki jo direktno v kamero pripoveduje psihologinja, spoznavamo tragično usodo 
begunca in njegovega otroka. Njuna zgodba spremeni dojemanje sveta pripovedovalke. 
 
Nikjer v Evropi / Kein Ort, Kerstin Nickig, Nemčija/Poljska, 2009, dokumentarni film, 98', ap. 
Režiserki Kerstin Nickig je uspelo posneti nazoren in verodostojen portret usode čečenskih 
beguncev v različnih delih Evrope. Njen dokumentarni projekt z veliko mero občutljivosti 
prikazuje žalostne podobe od vojne izčrpanega naroda, ki si išče svoje mesto v Evropi, saj 
zanj doma ni več upanja. 
 
Dobrodošli v hotelu Evropa / Welcome to Hotel Europe, Sara Preradović, Srbija, 2012, 
dokumentarni film, 28', ap. 
V zadnjih letih, odkar se bolj uporablja migracijska pot preko Balkana in so meje strožje 
zaščitene, je postal tranzit preko Srbije za migrante, ki poskušajo doseči Evropsko unijo, 
vedno težji. Film prikazuje vsakodnevno življenje skupine migrantov, ki živi v »džungli« 
(neformalni migrantski postojanki) na obrobju Subotice na srbsko-madžarski meji. 
Medsebojna pomoč, polna upanja, moči in solidarnosti, jim pomaga preživeti nenehno 
skrivanje, policijsko nasilje in mrzlo zimo. 
 
Prebivalec mesta / Ahad Sokan Al-Madina, Ahmed Gharib, Egipt, 2012, eksperimentalni film, 
17', ap. 
Nekateri živijo privilegirana življenja, drugi pa v pomilovanja vrednih razmerah, a so zato vsaj 
svobodni. Življenje psa v egiptovski prestolnici. 
Film je povedan in v celoti posnet z vidika potepuškega psa, ki živi v velikem mestu, in je 
politična metafora za iskanje in obrambo lastnega prostora. 
 
Naša najboljša leta / I nostri anni migliori, Stefano Collizzolli & Matteo Calore, Italija, 2011, 
dokumentarni film, 45', ap. 
Med februarjem in aprilom 2011 je triindvajset tisoč Tunizijcev prispelo na majhen italijanski 
otok Lampeduso. Italijanska vlada je ta dogodek oklicala za invazijo, naval barbarske horde, 
biblični eksodus, humanitarni cunami. Nihče pa ni govoril o življenjskih zgodbah teh mladih 
ljudi. Pet mladih iz begunskih centrov Manduria, Mineo in Palazzo San Gervasio v južni Italiji 
nam pripoveduje o omejevanju njihovih življenjskih možnosti pod Ben Alijevim režimom in o 
nepričakovani in prelomni revoluciji, ki je predsednika prisilila, da zbeži. Nato se je pojavila 
možnost odhoda: nekateri so o tem sanjali že dolgo, drugi so se za to odločili na hitro. To so 
najboljša leta: ko se generacija, ki je predolgo živela brez svobode, odloči, da si vzame vso 
svobodo. 
 
Song št. 12 (s Sadio Lepagnol) / Song N˚12 (with Sadia Lepagnol), Céline Trouillet, Francija, 
2011, glasbeni eksperimentalni video, 4'. 
Mlada Francozinja alžirskega porekla zapoje francosko himno na takšen način, da jo prelevi v 
ljubezensko pesem. 
 
Song št. 18 (s Céleste Garcia) / Song N˚18 (with Céleste Garcia), Céline Trouillet, Francija, 
2012, glasbeni eksperimentalni video, 4'. 



Céleste, upokojena gospa iz Francije, ki so jo vzgojili španski starši v Maroku, izvaja pesem 
Emigrant (El Emigrante), ki govori o problemih, s katerimi se soočajo migranti, ki so prisiljeni 
zapustiti svojo domovino zaradi ekonomskih ali političnih razlogov. Pesem je bila velika 
uspešnica v zgodnjih petdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je gospa prvič obiskala Španijo. 
 
Song št. 21 (z Elise Perez) / Song N˚21 (with Elise Perez), Céline Trouillet, Francija, 2012, 
glasbeni eksperimentalni video, 5'. 
Elise je pevka z romskimi koreninami, ki jo prevzemajo nostalgični spomini na obdobje 
popotovanj v karavani, ki jih je kot otrok oboževala. Danes je njeno življenje popolnoma 
drugačno: zaposlena je na Francoskih železnicah. 
  
Zbogom Habiba! / Ciao Habiba!, Sarah Benillouche, Francija, 2012, dokumentarni film, 56', 
ap. 
Nekaj mesecev po Jasminovi revoluciji se režiserka vrne v domovino. Potuje po sledeh 
tunizijske dive, Habibe Messika, svobodnjaške ženske, ki je bila žrtvovana v tridesetih letih. V 
poskusu, da bi jo oživela, režiserka organizira avdicijo ... 
 
 
 
 


