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Глумица и активисткиња Анђелина Џоли посветила је, поводом Међународног дана
жена, текст у магазину Тајм женама жртвама рата у Босни и Херцеговини, а на ту
тему је разговарала и са редитељком Јасмилом Жбанић, са којом се сагласила да су
жене из удружења Мајке Сребренице заслужиле Нобелову награду за мир.

  

“Јасмила ми је рекла како су је Мајке Сребренице инспирисале да сними филм „Кво
вадис, Аида“. Више од две деценије ова група преживелих жена одржава мирне
протесте и користи моћ мајчинске љубави да одржи сећање на мушке чланове породица
живим, траже њихова тела и захтевају правду и истину“, написала је Џоли у уводу
текста за магазин Тајм.

  

На питање Џоли зашто је одлучила да исприча причу о Сребреници, Жбанић је рекла да
је то универзална трагедија цивилизације, преноси Н1 БИХ.

  

Жбанић је објаснила да се снимање филма одвијало далеко од очију јавности, јер је
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постојала бојазан да би неки политичари покушали да искористе ту тему за још једну
поделу међу народима.

  

Знам да ниједан филм не може пренети толику количину боли, али покушала сам
приказати мали део те трагедије, рекла је Жбанић о филму, који је недавно стављен на
сужену листу номинација за овогодишњег Оскара у категорији најбољег страног филма.

  

Жбанић појашњава да Мајке Сребренице никад нису ишле за осветом, него су своју
енергију усмеравале да би тражиле истину и правду.

  

На питање да ли сматра да су Мајке Сребренице добиле признање које заслужују,
Жбанић одговара да се нада да ће једном бити номиноване за Нобелову награду за мир.

  

Оне су јединствена снага миротвораца у свету, рекла је Жбанић, док је Џоли поздравила
идеју, уз наду да ће то делом помоћи у лечењу траума из рата.

  

(ФоНет)
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