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[BIG AND SMALL]

23 anos após os bombardeamentos na Sérvia em 1999, a utilização de bombas de urânio empobrecido e a destruição
de fábricas de produtos químicos pela NATO, a equipa deste documentário em forma de road movie viaja em busca
de sobreviventes do genocídio ecológico, enquanto a água, o ar e a terra permanentemente poluídos continuam a
envenenar… Este filme é categoricamente crítico do sentido de injustiça que resulta do poder ilimitado dos grandes
sobre os pequenos. A história do filme procura libertar uma pessoa do fardo pesado da impotência e do vazio. E
consegue oferecer esperança!!!
A atitude de desigualdade magoa profundamente as pessoas em todo o mundo e questiona o facto daqueles que se
acham no direito de julgar os pequenos e “desobedientes”. A principal suspeita é a NATO, constituída pelos países
mais poderosos do mundo. Cresce a desconfiança, ninguém apresenta desculpas e ninguém paga os danos
cometidos, mas permanecem em silêncio e consideram-se intocáveis.
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[DESERT LIGHTS]

Antay (12 anos) tem uma equipa de futebol juntamente com os seus amigos Pedro (12 anos) e Ayelén (11 anos), na zona
mais a norte do Chile, a meio do deserto de Atacama, que tem sido assolado por secas. À medida que o tempo passa e
a situação piora, algumas famílias começarão a abandonar a cidade, o que significa que a equipa de futebol de Antay e
dos seus amigos estará em
risco de acabar. Enquanto a sua mãe se junta a outras mulheres da cidade para protestarem e enfrentarem a ameaça
ambiental, deparar-se-á com a perda e a transformação do seu ambiente para sempre.


