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PROGRAM FESTIVALA MIGRANTSKEGA FILMA 
NA POTI 

 
Ponedeljek, 14. junij 2010 
 

Mestni muzej Ljubljana 
 
17.00 
Otvoritev festivala migrantskega filma Na poti. 
 
17.15 
Problem: Pričevanje Saharcev (El Problema: Testimonio del pueblo Saharaui), Jordi Ferrer, Pablo Vidal, Španija, 
2010, 84 min, angleški podnapisi. 
Film, ki govori o nekdanji španski provinci, podvrţeni okupaciji Maroka, prinaša pričevanja Saharcev o krutosti 
maroškega reţima, o izginjanju članov druţin, o trpljenju, mučenju …  
Več na: www.elproblema.net 
 
Razstava fotografij Jureta Erţena. 
 
18.45 
Pogovor z  Jordijem Ferrerjem (avtor filma), Ervinom Hladnikom Milharčičem in Erikom Valenčičem o migracijah z vojnih 
in konfliktnih področij. 
 

Klub Gromka AKC Metelkova mesto v okviru Retrovizorja 
 
21.00 
Razglednice, Nika Autor, Slovenija, 2010, 10 min. 
Razglednice poskušajo razkriti absurdnost evropskega migrantskega reţima; reţima, ki moške, ţenske in otroke oropa 
vsakršnega dostojanstva, individualnosti in osnovne človeškosti. 
Več na: http://www.autor.si/razglednice.html 
               
Poročilo o stanju prosilcev za azil v Republiki Sloveniji, januar 2008 - avgust 2009, Nika Autor, Slovenija, 2010, 37 
min, slovenski podnapisi. 
Film prikazuje ţivljenje prosilcev za azil v Sloveniji od januarja 2008 do avgusta 2009. Izpostavlja strukturo same 
ureditve azilnega prava, njeno zaostrovanje, izginjanje pravice do azila, kriminalizacijo prosilcev za azil. Govori o 
nastajanju evropskega apartheida in o sistemu proizvajanja “ljudi brez papirjev”, prav tako pa predstavlja in poudarja 
samoorganizacijo prosilcev za azil, pomen socialnih centrov in odprtih avtonomnih prostorov. 
Več na: www.autor.si/porocilo.html 
 
22.00 
Pogovor z avtorico filmov Niko Autor. 
 
 
 

 

http://www.elproblema.net/
http://www.autor.si/razglednice.html
http://www.autor.si/porocilo.html
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Letni oder Gala hale AKC Metelkova mesto  
 
22.30 
Globalna trdnjava (Globall Fortress), Catarina Leal, Emeline Andre, Feelingue Daniel, Lucía Vila Sánchez, Slovenija, 
2009, 6 min, angleški podnapisi. 
Kratki film dokumentira izjave udeleţencev nogometnega turnirja Football against racism. Izjave zgovorno orišejo 
situacijo na področju migracij v Sloveniji in Evropi. 
 
V iskanju svobode od znotraj navzven (Inside out in search of freedom), Noemie De Pas, Slovenija, 2009, 15 min, 
angleški podnapisi.  
Kratek dokumentarec o migracijah, duhovnosti in svobodi. O svobodi, ki jo iščemo v svetu okoli nas, in  svobodi, ki jo 
potrebujemo v sebi, da bi se naučili sočutja. O svobodi v veri in o veri v svobodo. 
 
23.00 
Kot človek na zemlji (Come un uomo sulla terra), Andrea Segre, Dagmawi Yimer, Riccardo Biadene, Italija, 2008, 60 
min, angleški podnapisi.  
Libija na prošnjo in s finančno pomočjo Italije in Evrope od leta 2003 afriškim migrantom preprečuje vstop v Evropo. Kaj 
v resnici počno libijske oblasti? Kaj trpi tisoče afriških ţena in moţ ter zakaj se vsi pretvarjajo, da o tem ne vedo 
ničesar? 
Več na: http://likeamanonearth.blogspot.com/ 
 
 

Torek, 15. junij 2010 
 

Kinodvor 
 
19.00 
Prišleki (Les arrivants), Claudine Bories, Patrice Chagnard, Francija, 2009, 111 min, angleški podnapisi. 
Film opisuje spopadanje beguncev in prosilcev za mednarodno zaščito z birokratskimi ovirami s stališča dveh socialnih 
delavk, Colette in Caroline. Pri svojem delu se dnevno spopadata z ţivljenjskimi tragedijami, bolečinami, travmami. Film 
da obraz in ozadje številnim begunskim zgodbam. 
Več na http://www.kinodvor.org/prisleki-film 
 
21.00 
Pogovor z dr. Mojco Pajnik (Mirovni inštitut), Titom Brecljem, Aido Hadţiahmetović (Slovenska filantropija), Urošem 
Lebarjem in ostalimi gosti o sprejemu in vključevanju beguncev in migrantov v druţbo. 
 

Letni oder Gala hale AKC Metelkova mesto  
 
22.30 
Okus Evrope (Taste of Europe), Uroš Lebar, Slovenija, 2006, 90 min, angleški podnapisi. 
Kakšen okus ima Evropa? Se okus vsem migrantom zdi enak? O svojih izkušnjah z Evropo in njenimi sistemi 
pripovedujejo migranti v različnih evropskih drţavah. 
 
 

 

http://likeamanonearth.blogspot.com/
http://www.kinodvor.org/prisleki-film
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Sreda, 16. junij 2010 

 

KUD France Prešeren 
 
20.00 
Dar Fur - Vojna za vodo, Tomo Kriţnar, Maja Weiss, Slovenija, 2008, 89 min, angleški podnapisi. 
Medtem ko Kriţnar različnim frakcijam Sudanske osvobodilne vojske (SLA) predstavlja slovenski mirovni predlog, ves 
čas snema pogovore z glavnimi uporniškimi vodji kot tudi s civilisti. To je prvi film o Darfurju, ki ostalemu svetu omogoča 
vpogled v mentaliteto upornikov v Darfurju in dogodke, ki so se tam dogajali med februarjem in septembrom 2006.  
Več na: http://www.darfurwarforwater.com/darfur-war-for-water/slo/index.html 
 
21.30 
Pogovor s Tomom Kriţnarjem, Suleimanom Jammousom, Ţivo Gobbo (društvo Focus), dr. Dušanom Plutom in ostalimi 
gosti o okoljskih migracijah in beguncih. 
 
 

Četrtek, 17. junij 2010 
 

Azilni dom 
 
16.00 
Sierra Leone’s Refugee All Stars, Banker White, Zach Niles, ZDA/Gvineja/Sierra Leone, 2005, 80 min, angleški 
podnapisi.  
Sierra Leone’s Refugee All Stars je glasbena skupina šestih glasbenikov, ki so se spoznali in sestavili bend med 
ţivljenjem v begunskem taborišču v Republiki Gvineji. 
Več na: http://www.refugeeallstars.org/  
 
ali 
 
Jack, Balkan in jaz (Jack, the Balkans and I), Sergej Kreso, Nizozemska, 2008, 68 min, angleški podnapisi. 
Jack Roskam, kongoleško-belgijski pop zvezdnik, se v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja preseli v Jugoslavijo 
in se pridruţi lokalni rock skupini Galija, v kateri s svojim izgledom izstopa. Ob izbruhu vojne v Jugoslaviji je njegov  
pacifizem postavljen na preizkušnjo, na koncu pa ga je prisiljen postaviti na stran in se na hrvaški strani boriti v kruti 
vojni. 
Več na: http://sergejkreso.com/?page_id=46 in 
http://dokma.net/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&sobi2Id=573&Itemid=521 
 

Slovenska kinoteka 
 
17.00 
Little Alien, Nina Kusturica, Avstrija, 2009, 94 min, angleški podnapisi. 
So najstniki, ki so ušli iz kriznih ţarišč. Odločili so se za izredno tvegano pot v Evropo; sami, z eno ţeljo: ţiveti. Prispeli 
so v Avstrijo in zdaj se borijo za normalno ţivljenje, spopadajo se s sistemom, ki od njih zahteva ţrtev – svoja mlada 
ţivljenja naj podredijo nepredvidljivi prihodnosti. 
Več na: http://www.littlealien.at/en_film05.html 

 

http://www.darfurwarforwater.com/darfur-war-for-water/slo/index.html
http://www.refugeeallstars.org/
http://sergejkreso.com/?page_id=46
http://dokma.net/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&sobi2Id=573&Itemid=521
http://www.littlealien.at/en_film05.html
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18.45 
Pogovor z mag. Neţo Kogovšek (Mirovni inštitut), Tino Michieli (Zavod CNVOS), Gordanom Bosanacem (Centar za 
mirovne studije Zagreb) in predstavnikom Visokega komisariata ZN za begunce o evropskih azilnih politikah. 

 
Letni oder Gala hale AKC Metelkova mesto  
 
21.30 
Anica in Marija (Anica i Marija), Ana Radoslović, Catarina Leal, Aline Fisher, Slovenija, 2009, 6 min, angleški 
podnapisi. 
Anica in Marija sta sosedi in stari prijateljici. Aničina hiša leţi na slovensko-hrvaški meji, Marijina na hrvaško-slovenski. 
Na kakšen način schengenska meja in obmejni nadzor vplivata na njuno vsakdanje ţivljenje? 
 
Schengenske zgodbe, Jan Latal, Maja Malus, Slovenija,  2009, 15 min, angleški podnapisi.                                    
Schengenske zgodbe je dokumentarni film, sestavljen iz treh zgodb o ţivljenju ob slovensko-hrvaški meji. Prva zgodba 
predstavi zgodbo Slovenca, lastnika posestva na Hrvaškem, ki ima ključ, ki odpira zapornico schengenske meje. 
 
23.00 
Hrvatska (k)raj na zemlji, Oliver Sertić, Hrvaška, 2007, 31 min, angleški podnapisi. 
Julij 2004. Na Hrvaškem je začel veljati Zakon o azilu. V naslednjih dveh letih bo tristo ljudi zaprosilo za azil. Nihče ga 
ne bo dobil do novembra 2006. Zakaj? Odgovor najdete v filmu. 
Več na: http://www.restarted.hr/hrvatska_kraj_na_zemlji/about_film.html  

 
 
Petek, 18. junij 2010 

 

Hostel Celica (seminarska soba) 
 
17.00 
Inventura – Metzstrasse 11 (Inventur – Metzstrasse 11), Ţelimir Ţilnik, Nemčija, 1975, 9 min, angleški podnapisi. 
Stanovalci najemniškega bloka - večinoma tujci - med hojo po zunanjem stopnišču stopajo pred kamero, se predstavijo 
in razlagajo o svojem ţivljenju. 
Več na: http://www.zelimirzilnik.com/content/view/79/28/ in 
http://dokma.net/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&sobi2Id=206&Itemid=0  
 
17.15 
Trdnjava Evropa (Fortress Europe),  Ţelimir Ţilnik, Slovenija, 2001, 80 min, angleški podnapisi. 
Film je bil posnet na Schengenski meji, na kateri se odvija zgodba ločene ruske druţine. Artjoms potuje s hčerko Katjo 
proti Trstu, kjer na Katjo čaka njegova bivša ţena. Mejna območja Slovenije, Hrvaške, Italije in Madţarske so ovira na 
njuni poti na Zahod.  
Več na: http://www.zelimirzilnik.com/content/view/32/28/ 
 
18.45 
Pogovor z reţiserjem Ţelimirjem Ţilnikom (še ni potrjeno). 
 
 

 

http://www.restarted.hr/hrvatska_kraj_na_zemlji/about_film.html
http://www.zelimirzilnik.com/content/view/79/28/
http://dokma.net/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&sobi2Id=206&Itemid=0
http://www.zelimirzilnik.com/content/view/32/28/
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Letni oder Gala hale AKC Metelkova mesto  
 
21.00 
Kenedi se vrača domov (Kenedi se vraća kući), Ţelimir Ţilnik, Srbija, 2003, 75 min, angleški podnapisi. 
Zgodba o Jugoslovanih, ki so zapustili svojo drţavo v času vojne in preţiveli več kot deset let v Zahodni Evropi kot 
begunci ali prosilci za azil. V drugi polovici leta 2002 je Evropska skupnost poslala mnogo ljudi z druţinami nazaj v 
Srbijo in Črno goro v prepričanju, da ni več razlogov za ostajanje. 
Več na: http://www.zelimirzilnik.com/content/view/33/28/ 
 
22.20 
Đuzepe, Ruggero de Virgiliis, Slovenija, 2009, 4 min, angleški podnapisi. 
Đuzepe prihaja iz Kosova, vendar se je od tam izselil pred petindvajsetimi leti. Po tem je ţivel v Italiji in Sloveniji; ohranil 
je pozitiven odnos do ţivljenja, ki nam ga predstavi v tem kratkem filmu. 
 
22.30 
Sierra Leone’s Refugee All Stars, Banker White, Zach Niles, ZDA/Gvineja/Sierra Leone, 2005, 80 min, angleški 
podnapisi. 
Sierra Leone’s Refugee All Stars je glasbena skupina šestih glasbenikov, ki so se spoznali in sestavili bend med 
ţivljenjem v begunskem taborišču v Republiki Gvineji. 
Več na: http://www.refugeeallstars.org/  
 

 
Sobota, 19. junij 2010 
 

Slovenska kinoteka 
 
18.00 
Pisma iz keramike (Tile Mail), Somogyvári Gergő, Feszt Judit, Madţarska, 2008, 23 min, angleški podnapisi. 
Nober Sanders je, kljub drugačnim ţeljam, postal izdelovalec tradicionalnih portugalskih ploščic-azulej. Film raziskuje 
meje migracije, integracije in metamorfozo Nobarja pod vplivom nove kulture. 
 
Salaam Aleykum Kopenhagen (Salaam Aleykum Copenhagen), Sašo Niskač, Slovenija, 19 min, angleški podnapisi. 
Haluk, Iman in Allan so trije mladi ljudje s turškimi, kurdskimi in libanonskimi koreninami, ki ţivijo v Kopenhagnu. Kako 
se znajdejo v ţivljenju v atmosferi Kopenhagna, njihovega novega doma? 
 
Refugee in Films Festival 2008 – 2009, London, 19 min: 
Animation R. Films Pixelation, 
Bal documentary, 
Hype, 
Insight jokers, 
Jokers from around the world,  
When our paths cross. 
 
Filmi, ki so jih posneli begunci in o njih povedali: »Festival Begunci v filmih priskrbi platformo za 'katapultiranje' naših 
lastnih idej in pogledov. Festival je priloţnost, da begunci re-izobrazijo publiko o stvareh, za katere misli, da jih ve, pa jih  

v resnici ne.«  
 

http://www.zelimirzilnik.com/content/view/33/28/
http://www.refugeeallstars.org/
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Nurko, Admir Baltić, Slovenija, 2009, 14 min, slovenski podnapisi (film je nastal v okviru Šole dokumentarnega filma 
»Moja digitalna zgodba« v produkciji zavoda KITCH). 
Skozi pripoved gradbenega delavca iz Bosne, ki je od leta 1959 gradil Ljubljano, izvemo marsikaj o ekonomski migraciji 
iz balkanskih drţav v Slovenijo, o multikulturnosti in prihodnosti slovenske večetnične druţbe. 
 
Gastarbajterji nazaj doma, Nataša Sienčnik, Stefan Kreuzer, Nino Leitner, Slovenija, 2007, 20 min, angleški podnapisi. 
Izpovedi Slovencev, ki so se po več desetletjih vrnili v Slovenijo, nekateri za stalno, drugi na obisk. Spregovorijo o 
povodih za odhod, o razlikah, integraciji, domotoţju in ohranjanju stika z druţinami, h katerim so se občasno vračali v 
času dela v drugih drţavah.  
 
V iskanju svobode (Cercando freedom), Ilaria Franco, 2008, Italija, 31 min, angleški podnapisi. 
Film prikazuje usode beguncev, ki so se prisiljeni skrivati v opuščeni tovarni v središču Torina. Pri boju za boljšo 
prihodnost jim pomagajo lokalni aktivisti, ki so zasedli opuščeno hišo v središču mesta. 
 

 
Nedelja, 20. junij 2010 

 

Socialni center Rog 
 

Društvo Afriški center v sodelovanju s Slovensko filantropijo in Zavodom Voluntariat na svetovni dan beguncev 
organizira: 
 
17.00 
Ogled filma Trdnjava (La Forteresse), Fernand Melgar, Švica, 2009, 108 min, angleški podnapisi. 
Moţje, ţenske in otroci iz Romunije, Toga, Gruzije, Kosova in Kolumbije vsak teden pristanejo pred vrati Švice. Beţijo 
pred vojno, diktatorskimi reţimi, preganjanjem, klimatskimi spremembami in ekonomskimi problemi. Film prikazuje 
ţivljenje teh ljudi v Azilnem domu v Švici. S senzitivnostjo in občutkom ponudi surovo človeško izkušnjo ter zastavlja 
vprašanje, kako tretiramo 'druge'.  
Več na: www.laforteresse.ch 
 
Po ogledu filma sledi diskusija. 
 
19.30 
Raznolike socialne igre prek katerih se bodo imeli udeleţenci priloţnost vţiveti v ţivljenje migrantov. 
 
20.00 
Prijetno druţenje ob pokušanju različnih svetovnih jedi in ob spremstvu ritmov raznovrstne glasbe. 

 
 

V okviru festivala potekata delni retrospektivi festivalov DokMa in Vidovin. 
 
 

Naslovi filmov so prevedeni s strani organizatorja izključno za potrebe festivala Na poti. Zaradi večpomenskosti izvirnih naslovov nekateri niso 
prevedeni. 

 
 

Organizatorji festivala si pridržujemo pravico do spremembe programa. 

http://www.laforteresse.ch/

