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Being Related to John malkovich
Biti u rodu s Johnom Malkovichem
Luka Mavretić

Produção / Production: 4 Film (Croácia / Croatia), Tesla Production (Itália / Italy), 
Sisyfos Film (Suécia / Sweden)
Duração estimada / Estimated length: 75’
Finalização / Completion date: Setembro de / September 2022
Orçamento / Estimated budget: 153 865,00€
Financiamento assegurado / Acquired budget: 103 865,00€
Estado de desenvolvimento / Project stage: desenvolvimento / development
À procura de / Looking for: co-produções, pré-vendas, agentes comerciais, distribuição 
/ co-productions, pre-sales, sales agents, distribution

SInopSe / SynopSIS
O realizador investiga o mito familiar de parentesco com John 
Malkovich. Não é apenas uma pesquisa inofensiva por um primo famoso, 
mas a sua forma de se reaproximar de familiares de quem se afastou e 
que negligenciou durante anos, incluindo o pai.

Luka Mavretić investigates the family myth of kinship with John 
Malkovich. It is not just a harmless search for a famous cousin, but his way 
of finally reconnecting with his estranged family members, which he 
neglected for years, including his father.

nota De IntençõeS / DIRectoR’S note
A minha abordagem ao filme, enquanto argumentista e realizador, é 
multifacetada, aprofundando constantemente o tema principal com o 
objectivo de alcançar a dramaturgia em espiral que caracteriza os filmes 
mais conhecidos de Malkovich. No início parece que exploro uma 
relação quase anedótica com o célebre actor para o meu próprio 
entretenimento, mas o que o público rapidamente vai descobrir é que 
algumas das minhas principais decisões de vida e relações familiares 
mais importantes estão ligadas à figura do John Malkovich. A 
investigação sobre a relação com John Malkovich permitiu-me conhecer 
a família do meu pai desde uma distância de segurança, um lado ao qual 
não me aproximei durante anos por causa de relações familiares 
perturbadas e do complicado divórcio dos meus pais. Os monólogos e 
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actuações, muitas vezes poéticas, do Malkovich, serviram de inspiração 
para recorrer ao uso da poesia, um exemplo de comparação com 
Malkovich que utilizo para, num sentido teórico, confirmar subtilmente a 
premissa do parentesco existente ao longo do filme. Outro exemplo de 
comparação é a ênfase na calvície de padrão masculino do lado da 
família do meu pai. O título Being Related to John Malkovich refere-se a 
uma conhecida peça teatral, Being John Malkovich. A última longa-
metragem entra na cabeça de John Malkovich tal como este projecto 
entra na cabeça do seu possível primo afastado, Luka Mavretić, o 
próprio realizador. 

My approach as the screenwriter and the director is multi-layered, 
constantly deepening the theme with the goal to reach the spiral 
dramaturgy of Malkovich’s most famous films. At first it seems that I 
explore an almost anecdotal relationship with the famous actor for my own 
entertainment, but what the audience will soon discover is that some of 
my key life decisions and important family relationships are hidden in 
connection with John Malkovich. The investigation into the relationship 
with John Malkovich allows me to get to know my father’s side of the 
family tree from a safe distance, a side I did not pay attention to for years 
due to disturbed family relations and ugly divorce of my parents. I was 
inspired to use poetry in the film by Malkovich’s often poetic monologues 
and performances at recitals. This is an example of a comparison with 
Malkovich that I make in order to, in a theoretical sense, subtly confirm the 
premise of kinship throughout the film. Another example of comparison 
with a known relative is the emphasis on male pattern baldness on my 
father’s side of the family. The title, Being related to John Malkovich, is an 
obvious play and complement to the title of the film that brought this film 
and theater actor planetary fame - Being John Malkovich. The latter 
feature film enters the head of John Malkovich, and this documentary 
enters the head of his possible distant cousin Luka Mavretić - myself.

SoBRe o RealIzaDoR / aBout the DIRectoR

Escritor e realizador. Publicou poesia em revistas literárias importantes. 
As suas peças foram apresentadas no Teatro Nacional da Croácia, em 
Varaždin, e no Teatro Gavella, em Zagreb. Em 2016, foi pré-seleccionado 
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para o Prémio Marin Držić e participou no programa de escrita de 
argumento Branko Bauer.

He is a writer and director. He has published poetry in relevant literary 
magazines. His plays were performed at the National Theatre of Croatia in 
Varaždin and at the Gavella Theatre in Zabreb. In 2016, he was shortlisted 
for the Marin Držić Award and he participated in the Branko Bauer 
screenwriting programme.

FIlmogRaFIa / FIlmogRaphy
Primeira obra / First film

SoBRe a pRoDutoRa / aBout the pRoDuceR

Paulina Križić
Trabalha na produtora croata 4 Film. A sua filmografia inclui longas-
metragens de ficção e documentários. A 4 Film participou em várias 
co-produções internacionais de géneros diferentes. O maior sucesso é o 
filme You Carry Me, que foi o candidato oficial do Montenegro aos 
Óscares e está disponível na Netflix.
Works at the Croatian production company 4 Film. Her filmography 
includes feature-length fiction and documentaries. 4 Film has participated 
in several international co-productions of different genres. Its greatest 
success is You Carry Me, which was the official Montenegrin entry for the 
Academy Awards and is available on Netflix.

Paulina Križić
Tel: +385 914 828 777
e-mail: paulina.krizic@4film.hr / office@4film.hr
website:www.4film.hr


