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SINOPSE
a

Bosnia,  1991.  Os  comunistas 
perderon  o  poder  e  Divko  Buntic 
volve  á  súa  vila  reclamar  a  casa 
familiar. Tras vinte anos de exilio en 
Alemaña, regresa no seu ostentoso 
Mercedes e cunha noiva noviña. Usa 
os cartos para desahuciar á forza á 
súa  esposa  Lucija,  da  que  está 
separado. A maioría dos habitantes 
da  cidade,  inmersos  nos  seus 
problemas  cotiáns,  ignoran  os 
graves  disturbios  políticos  que  se 
están a producir. 

NOTAS DO DIRECTOR

Antes, durante e despois
Dediquei gran parte da miña carreira 
cinematográfica á guerra e as súas 
consecuencias.  Cando  estiven  no 
exército  filmaba  a  contenda  real  e 
despois  fixen  documentais  sobre  a 
guerra.  Todas  esas  experiencias 
culminaron  no  meu  primeiro  filme, 
No Man's Land: En terra de ninguén. 
Hai pouco rodei Triage, un filme que 
se desenvolve na posguerra.  Cirkus 
Columbia termina  ao  comezo  da 
guerra.  En  certo  sentido,  estes 
películas  forman  unha  especie  de 
triloxía  persoal:  antes,  durante  e 
despois da guerra. 

Tentando lembrar
Durante moito tempo, a miña mente 
quedaba  en  branco  cando  tentaba 
pensar como era a miña vida antes 
da  guerra.  É  como  se  a  guerra 
tivese eclipsado todo o que existira 
antes. Pero de súpeto, hai uns anos, 
empecei a lembrar. Ás veces era un 
cheiro, ou a cara dunha persoa que 
coñecera,  ou  unha  escena  sen 
especial importancia. Tentei apresar 
eses  momentos,  relacionalos  con 
outros  recordos,  pero  desaparecían 
con  tanta  rapidez  como  chegaran, 
deixándome  cunha  sensación  de 
soidade e frustración.

Axudando a lembrar
Ler o libro Cirkus Columbia foi como 
viaxar  a  ese  período  anterior  á 
guerra.  Non  se  parece  en  nada  á 
miña  propia  experiencia,  pero  no 
libro hai  algo que ten que ver con 
todos  os  bosníacos  e  todos  os 
hercegovinos. O libro conta historias 
de  xentes  que  crían  inxenuamente 
que a guerra non era posible aquí, 
de veciños que se axudaban os uns 
aos outros a pesar de que as súas 
vidas  corrían  perigo,  da  mocidade 
perdida  e  dos  novos  comezos,  do 
odio que o recubriu todo durante un 
tempo e, por suposto, do amor que 
non  coñece  fronteiras.  Espero  que 
adaptar  estas  historias  ao  cinema 
axudará a outros nenos da guerra a 
recuperar os seus recordos.
A

Na pel do outro
Volver traballar en Bosnia e recrear 
ese  pasado  produciume  moita 
nostalxia,  moita melancolía  e  miles 
de porqués. Vivín en Bosnia durante 
a época que se conta no filme, así 
que  teño  información  de  primeira 
man. Xa coñecía os acontecementos 
e tamén a psicoloxía. Pero facer esta 
película  deume  a  oportunidade  de 
ver esas  cousas  a través dos  ollos 
doutros, e ese proceso axudoume a 
ter unha visión de incalculable valor. 
É a única forma de pórse na pel do 
outro.  Deconstruíndo  os  motivos 
abstractos  da  guerra  (ideoloxía, 
relixión,  etc.)  e  analizándoos  de 
forma lóxica e coherente, decátaste 
de que as raíces destes conflitos son 
a envexa, a avaricia e o medo.
a

Punto de partida para o debate
Os meus filmes adoitan ser contra a 
guerra, a violencia e o nacionalismo, 
pero non transmiten unha mensaxe 
única,  son  máis  complexos  ca  iso. 
Gústame que o público quede coas 
ideas dos meus filmes e que sigan a 
pensar neles despois de velos. 

O cine debería fomentar o debate, 
pero non tento transmitir mensaxes. 
Só mostro o mundo como eu o vexo. 
a

O outro lado
Encantoume volver traballar na miña 
lingua. L'enfer  rodouse en francés e 
Triage  en  inglés.  Creo  que  podo 
facer  películas  en  calquera  lingua, 
pero foi xenial recuperar a miña... 
A  rexión  de  Hercegovina  onde 
rodamos  é  preciosa.  Encantoume 
redescubrir a paisaxe, os bosques e 
eses  ríos  tan  fríos.  Foi  un  pracer 
volver a eses lugares,  non só para 
reflectilos  na  película  senón  para 
estar coa xente. Parece que o tempo 
detívose nesta parte do mundo...
Desgraciadamente, mudaron moitas 
cousas  e  de  forma  irreversible.  Ás 
veces dáme a impresión de que en 
1992,  coa  caída  do  comunismo, 
estabamos  ao  bordo  dun  abismo 
xigantesco.  O  resto  do  mundo 
miraba  silenciosamente  desde  o 
outro  lado.  Vímonos  obrigados  a 
saltar,  pero  non  chegamos  alén.  E 
seguimos a caer.
a

A retranca
A ironía retranqueira que plasmei no 
filme é a maneira que temos de vivir 
en  Bosnia.  Todos  os  días  son  tan 
duros que a xente ten que recorrer 
ao humor negro para seguir adiante 
ou a vida sería lúgubre de máis.
a
BIOGRAFÍA DO DIRECTOR
a

Tanovic  naceu  en  1969  en  Zenica 
(Iugoslavia).  Tras  diplomarse  en 
enxeñaría  civil,  estudou  piano  e 
cinema  na  Academia  de  Artes  de 
Saraievo.  Pola  guerra  dos  Balcáns 
tivo  que  abandonar  os  estudos  e 
uniuse a un equipo de filmación que 
seguiu  ao  exército  durante  dous 
anos.  En  1994  emigrou  a  Bélxica, 
onde continuou os seus estudos de 
cinema no INSAS e empezou a rodar 
curtametraxes e documentais.

ISO FOI TODO, AMIGOS!!!


