
Pátek 21. dubna 2023

17:00 hodin

MODRÝ KVĚT (Plavi cvijet)

r. Zrinko Ogresta / Chorvatsko, Srbsko 2020 / do 12 let nevhodné / 84 min  
Mirjana pracuje dvacet let ve firmě. Při té příležitos� jí kolegové uspořádají 
večírek. Ona ale řeší problémy se svou matkou, dcerou a bývalým manželem.

19:00 hodin (před filmem proběhne slavnostní zahájení fes�valu)

ČARUGA (Čaruga)

r. Rajko Grlić / Jugoslávie 1991 / do 12 let nevhodné / 102 min
Čaruga je kontroverzní postava jugoslávských dějin. Byl to revolucionář, který 
bojoval za spravedlivé uspořádání světa, nebo lupič, podvodník a vrah?

21:35 hodin

JOSEPHINE (Josephine)

r. Rajko Grlić / Chorvatsko, Něm., ČR 2000 / do 15 let nepřístupné / 98 min
Český mladík vyráží těsně po revoluci do Hamburku hledat noční podnik s ženou, 
která se podobá Josephině Bakerové, aby tak splnil otcovo dávné přání.
 

23:55 hodin

A BYLI JSME VÁM DOBŘÍ (A bili smo vam dobri)

r. Branko Schmidt / Chorvatsko, BaH 2021/ do 12 let nevhodné / 72 min  
V budově starého mlýna se má stavět obchodní centrum. Veteráni z chorvatské 
války za nezávislost ale dostali slib, že tam vznikne muzeum.

 Sobota 22. dubna 2023

9:30 hodin

ALEKSI (Aleksi)

r. Barbara Vekarić / Chorvatsko 2018 / do 15 let nepřístupné / 88 min   
Mladá dívka Aleksi si pohrává s city tří rozdílných mužů. Příběh o hledání lásky         
i místa v životě se odehrává v malebném prostředí poloostrova Pelješac.

11:35 hodin

AŤ SE DĚJE, CO SE DĚJE (Kud puklo, da puklo)

r. Rajko Grlić / Jugoslávie 1974 / do 12 let nevhodné / 85 min
Mladý dělník Budilica je přesvědčen, že by měl být lépe zaplacen. Na protest 
umožní filmařům, aby natáčeli jeho každodenní život.
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13:35 hodin

HLAS (Glas)

r. Ognjen Sviličić / Chorvatsko 2019 / drama / do 12 let nevhodné / 80 min  
Po svém příchodu do katolické internátní školy se Goran ocitá pod tlakem, aby se 
přizpůsobil pravidlům. On ale není přesvědčeným věřícím a vzdoruje.

15:30 hodin

V ČELISTECH ŽIVOTA (U raljama života )

r. Rajko Grlić / Jugoslávie 1984 / do 15 let nepřístupné / 90 min   
Dunja je režisérkou a scénáristkou televizního seriálu, jehož hlavní hrdinkou je 
úřednice Štefica toužící po lásce. Své hrdince se každým dílem více podobá.

17:40 hodin

ÚSTAVA (Ustav Republike Hrvatske )

r. Rajko Grlić / Chorv., ČR, Slovinsko, Mak. 2016 / do 12 let nevhodné / 90 min  
Čtyři lidé z jednoho činžáku se liší majetkovými poměry, sexuální orientací, 
národnos� i náboženstvím. Jedna událost zapříčiní, že k sobě musí najít cestu.

19:45 hodin

BESEDA S RAJKO GRLIĆEM
  60 min
Rajko Grlić je absolventem pražské FAMU. Dnes patří mezi nejvýznamnější režiséry 
z balkánského regionu.

21:15 hodin

LÉTO BÍLÝCH RŮŽÍ (That Summer Of White Roses / Djavolji raj)

r. Rajko Grlić / Velká Británie, Jugoslávie 1989 / do 12 let nevhodné / 100 min
V létě roku 1944 se v poklidném letovisku v nacisty okupované Jugoslávii ujme 
bezstarostný plavčík vdovy po partyzánovi a jejího malého syna.

23:35 hodin

JEN JEDNOU SE MILUJE (Samo jednom se ljubi)

r. Rajko Grlić / Jugoslávie 1981 / do 12 let nevhodné / 100 min  
Trojice bývalých partyzánů začne těsně po válce budovat v malém městě kdesi         
v Jugoslávii socialismus, když tu mezi ně vstoupí dívka z buržoazní rodiny. 
 

Neděle 23. dubna 2023

9:30 hodin

TEREZA 37 (Tereza 37)

r. Danilo Šerbedžija / Chorvatsko 2020/ do 15 let nepřístupné / 97 min  
Tereze je 37 let. Zoufale touží po dítě�. Miluje svého manžela, ale zjis�, že s ním 
nemůže mít dě�. Situaci se rozhodne řešit radikálním způsobem.

11:45 hodin

BRAVO MAESTRO (Bravo maestro)

r. Rajko Grlić / Jugoslávie 1978 / do 12 let nevhodné / 96 min 
Všichni čekají na nové dílo skladatele Vitomira Bezjaka. On ale prochází tvůrčí krizí. 
Při první zkoušce své nové symfonie je obviněn z plagiátorství.
 
 14:00 hodin

MURÉNA (Murina)

r. A. Alamat Kusijanović / Chor., Bra., Slovi., US 2021 / do 12 let nevhodné / 92 min 
  Ante provozuje penzion na jadranském pobřeží. Působí jako milý a pozorný 
hos�tel, svou dceru Juliji však hlídá ostřížím zrakem.

www.vsetinskyfilmovymaraton.cz
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