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QUO VADIS,

AIDA?
EN FILM AV JASMILA ŽBANIĆ

Bosnien, juli 1995. 

Aida är översättare för FN i den 
lilla staden Srebrenica. När den 
serbiska armén övertar staden 
söker tusentals medborgare skydd i 
FN-lägret, bland dem Aidas man och 
två söner. Alla får inte plats och 
situationen blir alltmer kaotisk. 

Från sin position som tolk åt led-
ningen hör och ser hon vad som är 
på väg att hända. Men hur långt kan 
hon gå för att rädda sin egen 
familj?

Manus och regi
Jasmila Žbanić 

Producers
Damir Ibrahimović
Jasmila Žbanić 

Produktion
Deblokada (Bosnien) ©
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Coop99 Filmproduktion 
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Digital Cube (Rumänien)
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Språk
Bosniska, engelska, 
holländska
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Distribution
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JASMILA ŽBANIĆ är född i Sarajevo 1974 där hon 

även fått sin utbildning som regissör för film och 

teater. Innan hon började göra film har hon bland 

annat arbetat som dockspelare på Vermontbaserade 

Bread and Puppet Theatre och som clown. 

Hennes långfilmsdebut Grbavica vann Guldbjörnen i 

Berlin 2006 samt en rad andra priser. Quo Vadis, 

Aida är hennes femte långilm - den belönades ny-

ligen som Bästa Internationella Film vid Göteborgs 

Filmfestival. Samtliga filmer är producerade av 

konstnärskollektivet Deboklada. Jasmila Žbanić är 

även verksam som konstnär och hennes videoverk har 

visats på museer och konsthallar världen över.

FILM OCH VIDEOGRAFI
AIRBORNE [2019], dokumentär

ONE DAY IN SARAJEVO [2015], dokumentär

LOVE ISLAND [2014] – långfilm.

FOR THOSE WHO CAN TELL NO TALES [2012] långfilm 

ON THE PATH [2010], långfilm

PARTICIPATION [2008], kortfilm, 

ingår i  “Stories of the Human Rights”

BUILDER’SDIARY [2007], dokumentär

GRBAVICA [2006], långfilm

BIRTHDAY [2004], dokumentär

IMAGES FROM THE CORNER [2003dokumentär

TO AND FRO [2002], kortfilm

WE LIGHT THE NIGHT [1998], kortfilm

LOVE IS...[1998], kortfilm

AFTER, AFTER [1997], dokumentär

AUTOBIOGRAPHY [1996], kortfilm

- Srebrenica är en 40-minuters 

flyg resa från Wien och mindre än två 

timmar från Berlin, säger regissören 

Jasmila Žbanić. Det är skrämmande att 

tänka att ett folkmord kunde äga rum 

mitt framför ögonen på Europa, och det 

efter att vi miljoner gånger upprepat 

att det aldrig får hända igen.

Själv befann sig då Jasmila Žbanić i 

Sarajevo.

 - Det kunde lika gärna ha hänt där, 

säger hon. Jag har alltid tänkt att 

någon måste göra en film om det som 

hände, men jag trodde inte att det 

skulle bli jag.

I Bosnien produceras en film om året. 

Det finns ingen filmindustri och ytterst 

små finansieringsmöjligheter. Att göra 

en film om Srebenica var även proble-

matiskt av poliska skäl, då det fort-

farande finns många ledande politiker 

som förnekar att det som hände var ett 

folkmord. Det tog många år att göra 

filmen, och det är en samproduktion med 

inte mindre än nio europeiska länder. 

Filmens huvudproducent, Damir Ibrahi-

movic, tvingades ta många modiga och 

riskfyllda beslut.

- Vi var drivna av ett behov att 

berätta. Det är inte bara en film om 

Bosnien och Balkan utom om människor, 

hur vi behandlar varandra när allt 

mänskligt omkring oss slås sönder.


