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Niektorí ľudia dokážu vyriešiť aj ten najväčší problém. Medzi nich patrí aj Eddie Mannix, 
ktorý sa pohybuje vo filmovej brandži v Hollywoode. Lenže aj výnimoční ľudia majú svoje 
hranice… Eddie to zistí, keď uprostred natáčania historického veľkofilmu unesú jeho 
hlavnú hviezdu. Geniálni súrodenci Joel a Ethan Coenovci – magnety na Oscarov – 
natočili sviežu retro komédiu „Ave, Caesar!“. Robia si v nej srandu zo sveta, v ktorom sa 
už roky pohybujú. Zavtipkovať si na vlastný účet sa s nimi rozhodla asi najsilnejšia 
herecká zostava, akú sa podarilo v posledních pár rokoch dostať do jedného filmu.   

Deň „hasiča problémov“ Eddieho Mannixe (Josh Brolin) začína skoro ráno riskantnou 
záchranou povesti mladučkej hviezdy, ktorá už už padá do morálneho bahna a rúk polície. 
Hneď nato zmieruje rozzúrených cirkevných predstaviteľov, ktorých naštval scenár 
pripravovaného biblického veľkofilmu. Režisérovi sofistikovaných drám (Ralph Fiennes) 
musí do hlavnej role vnútiť hviezdneho predstaviteľa kovbojov, ktorý síce vie hádzať 
lasom, ale zato nevie rozprávať… A to nie je všetko. Problémy mu robí aj hviezdna 
plavkyňa Anna (Scarlett Johansson), ktorá má chúlostivé osobné problémy a slávny 
tanečník Burt (Channing Tatum), ktorý sa z ničoho nič začal správať zvláštne. A to stále 
nie je všetko! Vrásky na čele mu spôsobila superstar Baird Whitlock (George Clooney), 
ktorá bola unesená neznámou organizáciou s názvom „Budúcnosť“, a to práve uprostred 
natáčania veľkofilmu „Ave, Caesar!“. Pre ostrieľaného Eddieho je ale každá kríza 
výzvou… 

Že divákov čaká mimoriadny zážitok, to potvrdzuje aj Eric Fellner z produkčnej spoločnosti 
Working Title, podľa kterého je Ave, Caesar! vyvrcholením spolupráce Joela a Ethana 
Coenovcov. „V tomto filme sa odráža láska ku všetkému, čomu sa celé tie roky úspešne 
venujem,“ hovorí Fellner.  
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