KONEC FILMU

jedno z prvních promítání 26. března 2007 - čítárna pražského Unijazzu

První projekce filmu …A BUDE HŮŘ byla PŘESNĚ před pěti lety.
Poslední projekce filmu bude 18. prosince 2012 od 18.00 hodin v Malostranské Besedě v Praze,
malostranské náměstí 21.
Po distribuci filmu z 16 mm projektorů po restauracích a klubech, se producent Čestmír Kopecký
spolu s autorem předlohy Janem Pelcem rozhodli vydat film na DVD ve speciální limitované edici.
A tak TUTO projekci filmu z 16 mm projektoru, kterou můžete zažít, doplní i křest tohoto DVD.
Jediná a limitovaná edice znamená spojení s originálním porcelánovým táckem …a bude hůř.
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KAMERAMAN DIVIŠ MAREK PŘI NATÁČENÍ FILMU V ROCE 2005 V MOSTĚ

Život filmu
Snímek …A BUDE HŮŘ vzniknul podle PelcovY novely Děti ráje vydané Pavlem Tigridem v Paříži v časopise Svědectví
č. 72 v roce 1984. Novela vzbudila zásadní konflikt „Kam až smí literatura zajít“ (viz známý spor „tří filosofů“).
K natočení filmu se spojili Jan Pelc, Čestmír Kopecký a Petr Nikolaev. Po oficiální premiéře na Mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně následovala distribuce, která používala přenosné plátno a 16 mm projektor a probíhala
zásadně v restauracích a klubech, většinou s následným koncertem kapely A bude hůř. Stejným způsobem byl film
uváděn na festivalech v Plzni, Moskvě, Londýně, Spojených státech amerických a jinde.
Po 16 mm verzi přicházíme s verzí na DVD opatřenou anglickými, německými a českými podtitulky. DVD je v prodeji
od 18. 12. 2012 a to ve speciální limitované edici, kdy součástí balení je DVD + porcelánový nebo papírový pivní podtácek. Prodej bude zajištěn prostřednictvím e-hopu na www.cestmir.cz, ve vybraných hospodách a knihkupectvích.
Přesný výběr prodejních míst bude zveřejněn na www.cestmir.cz od 18. 12. 2012, kde bude také zahájen prodej DVD
on-line.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O FILMU ...A BUDE HŮŘ
84 minut / drama / ČR / 2007 / od 15 let
Scénář: Petr Nikolaev, Jan Pelc / Režie: Petr Nikolaev / Kamera: Diviš Marek / Střih: Jiří Brožek /
Producent: Čestmír Kopecký / Hrají: Karel Žídek, Filip Kaňkovský, Mirek Škultéty, Tereza Hofová, Radek Uhlíř,
David Strnad, Michal Gulyáš, Michal Souček, Perla Kotmelová a další
Černobílý film je adaptací kultovního románu Jana Pelce „A bude hůř - děti ráje“.
Tři hlasy nad NOVELOU „DĚTI RÁJE“:
Ivan Sviták: „Pozoruhodné je právě to, že autoři těchto vulgárností jsou nejen hrdi na svou vlastní stupiditu
a jsou pyšni na absenci kultury, ale že povyšují svůj plevel na kulturní hodnotu.“
Rio Preisner: „Manichejský pansexualismus Dětí ráje bych v té souvislosti definoval jako pasivní antipolitičnost
(sebe)zotročených mas v konfrontaci s aktivní antipolitičností otrokářské nomenklatury.“
Egon Bondy: „nedovedou si v Pelcových Dětech ráje asi číst nic jiného než ty partie o šoustání. Věru není v nich
jádro tohoto textu. (...) Je to umělecky zvládnutá výpověď o životě nepoměrně těžším, než si kdy dovedli představit
všichni Kerouakové, Ginsbergové, Borroughsové a Bukowští.“
Film uvádí diváky do sedmdesátých let a představuje partu mladých lidí, kteří nemají práci, zato žízeň po alkoholu
a sexu. Jejich malé příběhy se proplétají a lze z nich vycítít, jaká tu vládla atmosféra.
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