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Nebýt dnešní
Film Petra Marka s herci divadla XXXH´X XOˇXXOXX. Jedna chata, tři lidé, tři dávky. Realistické mystérium se sociálními prvky. Odvykací kůra trojice přátel závislých na heroinu se změní v příjemnou noční můru. Gerard, Marta a Jiří postupně zjišťují, že nejsou na světě sami.

Hrají: XXXH´X XOˇXXOXX - Gerard Hudeček, Jiří Najvert, Marta Pilařová
Námět: Petr Marek, Jiří Najvert
Scénář: Petr Marek, Jiří Najvert, Gerard Hudeček, Marta Pilařová
Kamera, režie, střih: Petr Marek
Hudba: Krásný Stěhovák Gerard & Sexuální Nábytek
Zvuková a technická spolupráce: Filip Cenek
Produkční a zvuková spolupráce: Tomáš Doruška
Unarfilm 2005
DVD, 110 min



DISTRIBUCE:
film je distribuován v DVD kopiích
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e-mail: muzikant.krlek@post.cz

PROPAGACE:
plakát A3
+ koncertní turné kapely Krásný Stěhovák Gerard & Sexuální Nábytek


Tvůrci
režisér Petr Marek
Narozen 1974, od konce osmdesátých let natočil asi třicet krátkých a sedm dlouhých
(nejkratší 9 sekund, nejdelší 4 hodiny) filmů pod hlavičkou společnosti UNARFILM, většinou
v autorské spolupráci s Jiřím J. K. Nebeským. Nejvýrazněji se jejich filmový styl projevil
v "montážní psychoanalytické detektivce" BAJESTA GUMBRINA (1994) a "metaforické
klauniádě o ztrátě a hledání víry" FILM PETRA (1996). K oceňovaným snímkům patří
i osmimilimetrový VŠECHNO NA MARS! (1997). Film DŘÍVE, NEŽ.... (1997) je součástí kolekce
Národního filmového archivu Český experimentální film a spolu s FILMEM PETRA byl promítán
v rámci nedávné České sezóny v Paříži. Společně s Vítem Janečkem natočil Petr Marek
v roce 1997 pro Českou televizi dokumentární esej o karlovarském filmovém festivalu V CENTRU FILMU (V TEPLE DOMOVA).
V roce 2001 se podílel jako druhý kameraman na filmu Jana Němce NOČNÍ HOVORY
S MATKOU a spolupracoval s Janem Gogolou ml. na filmu NÁROD SOBĚ.
V roce 2002 uvedl Cinemart do české distribuce jeho celovečerní debut LÁSKA SHORA 
v koprodukci NEGATIV s. r. o. a UNARFILM, který se setkal s oboustraně vyhrocenými reakcemi.

1999 absolvoval na Katedře filmové vědy Filozofické fakulty UK v Praze diplomovou
prací Mechanika paměti filmového média (a paměť ve filmu). Jeho teoretické práce
se objevují v časopisech Film a doba, Cinepur, Iluminace, Kino/Ikon, Lidové noviny, Tamto, Týden. 
Od roku 1991 je hercem Dekadentního divadla Beruška. Nyní hostuje v divadelních souborech Studio Ypsilon, 
kde se autorsky, herecky a hudebně podílí na představení NIC NÁS NEZASTAVÍ, a v Divadle Na prádle, 
kde je spoluautorem a hercem představení ZAHRÁDKÁŘI divadla VOSTO5. 
Pracoval jako filmový dramaturg v pražském Roxy Působí jako pedagog na katedře režie FAMU.

O jeho tvorbě psali: Edita Langpaulová (Filmový prostor v díle Petra Marka), Pavlína Coufalová (Cinemapur), Milan Doinel (Kavárna A.F.F.A., Film
a doba), Jaromír Typlt (Kavárna A.F.F.A.), Pavlína Míčová (Tamto, Cinepur), Michal Bregant
(Hranice /ve/ filmu): Zmínky u Jaromíra Blažejovského (Film a doba), Martina Čiháka
(Cinepur, Panorama českého filmu).
Kritické ohlasy k filmu LÁSKA SHORA: www.unarclub/LASKA.html

VÝBĚROVÁ FILMOGRAFIE:
BAJESTA GUMBRINA (1993), 240 MINUT V SOLINGENU, MOJE MILÉ DĚTI! (1995), FILM PETRA, MY
LIFE OPODÁL, DŘÍVE NE.... (1996), V.ECHNO NA MARS!, V CENTRU FILMU (V TEPLE DOMOVA)
(1997), FILM MARKA - SVĚT HLEMYZU (1998), MÉHO SNU ČERT, NOČNÍ HOVORY S MATKOU
(2001), ČESKÉ PULP FICTION A BLAIR WITCH (2001), LÁSKA SHORA (2002).

Rozhovor s Petrem Markem
Po třech letech od uvedení LÁSKY SHORA přicházíte s novým filmem. Jak byste jej charakterizoval vzhledem k  tomu předchozímu?
Jestliže LÁSKA SHORA byla poetickým filmem s minimem příběhu, komplikovaným navíc složitou vyprávěcí strukturou, pak NEBÝT DNEŠNÍ je čistě příběhový film, založený na evidentních situacích, a bez znejisťování jakoukoli "uměleckostí". Tam, kde LÁSKA SHORA nabízela místy až čtyři vyprávěcí, resp. metaforické vrstvy, má divák filmu NEBÝT DNEŠNÍ mnohem jednodušší úkol - prostě pozorně sledovat čistý příběh. 

Jste znám dosti poťouchlým a ironickým nakládáním s filmovým jazykem. Až se nechce věřit, že byste to divákovi tentokrát nikterak nezkomplikoval!
 Ale opravdu! Například po formální stránce neuvidí diváci žádné experimenty, film je snímán dnes už "klasickou" naturalistickou ruční kamerou,odkazující místy k DOGMA, zvuk je zcela realistický. Jde vlastně o velmi věrný záznam dění před kamerou. Malinko nečekané možná může být spojení zápletky a žánru. V podstatě jsem toužil po tom natočit něco mezi realistickým dramatem a lehkou fantastickou komedií.

Tak to už jsme zřejmě doma! Jak se tyto dva zdánlivě neslučitelné prvky ve vašem filmu projevují?
Charakterizuju to už podtitulovým žánrem "realistické mystérium".  To setkání neslučitelného se tam odehrává hlavně na úrovni střetu ústřední zápletky s hereckým pojetím. Film vlastně vznikl především z mé chuti spolupracovat s mým oblíbeným jevištním tělesem, ostravským divadlem XXXH´X XOˇXXOXX, jehož základními výrazovým prostředkem je absolutní civilnost, až jakási "jevištní nuda", která ve spojitosti s moravskou skepsí, přirozenou existencialitou, smyslem pro trapno a nečekaně žánrovými náměty, vytváří pro mě ideální divácký materiál. Na jejich představeních se vždy tetelím radostí. Z každé věty. A totéž bych přál divákovi našeho společného filmu.

O čem tedy film je?
V rovině děje je to příběh tří přátel závislých na heroinu, kteří společně jedou odvykat na půjčenou chatu. Vzhledem k tomu, že jsou to dva muži a jedna žena, nastane jednak milostné napětí, ovšem daleko nečekanější je rána osudu, která neuvěřitelně zasáhne do celého dění. Což nemohu prozrazovat, ale jen naznačím, že přibližně v polovině filmu se drogové drama rozpadne a z filmu typu Pavučina se začíná pomalu stávat film typu Což takhle dát si špenát!


Herci:

Divadlo XXXH´X XOˇXXOXX
vzniklo v roce 1994 v Ostravě. Počátky souboru lze vystopovat v hudební skupině OˇXXXXX´X HXXXXXX, kterou založil Martin Režný. V roce 1995 nastudoval s přáteli pod stejným názvem autorskou divadelní hru "Jak se léčí princové" postmoderní pohádku s  živou kapelou a videem. Později Myrtin Režný skupinu OˇXXXXX´X HXXXXXX rozpustil, divadlo přejmenoval na nedivadlo XXXH´X XOˇXXOXX, odešel z něj a hostoval pouze příležitostně. Pod vedením Davida Kaliky, známého nyní ve výtvarném světě pod uměleckým pseudonymm Kakalík, pak soubor prožil své tzv. papírkové období. Těsně před začátkem představení napsal scénář na archy papíru a herci četli text poprvé přímo na scéně. V 98 se Kalika přestěhoval do Prahy, autorem se stal Jiří Najvert, díky čemuž hry zdrsněly a závěrečná rvačka či smrt všech aktérů se stala pravidlem. Postupně se představení stávala čím dál více improvizačními, dílem díky modní vlně, dílem díky lenosti autora. Od roku 1999 se složení souboru ustálilo na 3 členy + 10 příležitostných hereckých přátel. Úroveň představaní bývala velmi kolísavá od naprostých propadáků po jednoznačnou totální euforii. Bohužel se v poslední době rozbujela nevraživost mezi členy souboru kombinovaná s určitou únavou a nedostatkem invence. Neshody se zvětšovaly a tak se dohodlo, že se soubor rozpustí. Poslední demonstrativní představení proběhlo v klubu Atlantik 5.5. 2005 na přehlídce Maják.

Neúplný výčet her: Jak se léčí princové, Ochmed se vrací, Revizoří rapsodie, Jsi moje Máma, Přepadení jako jako, Láska mezi kapkami krve, Subnoisechappitó, Potkal Karla s Josefem

Členy souboru byli mimo jiné:
Martin Režný, Jana Lörinzová, sestry Prusalisovy, Petr Puch, David Kalika, Dalibor Slanař, Hana Kovalová, Marie Pilařová, Jiřík Kubík

Jiří Najvert
35 let
v souboru od roku 1995
Styl herectví: Woody Allen, Luďek Sobota
Herecký vzor: Chris Barrie, Karel Augusta
autorský vzor: Andy Kaufman

Gerard Hudeček
30 let
v souboru od roku 1999
Styl herectví: Jan Libíček, Tony Clifton
Herecký vzor: Muzikant Králíček, Radovan Lukavský

Marta Pilařová
27 let
v souboru od roku 1998
Styl herectví: Gueréza Pláštíková
Herecký vzor: otec Brůna Jaromír Crha


Krásný Stěhovák Gerard & Sexuální Nábytek
Ústřední píseň filmu "Kamikadze" je z dílny hudebního tělesa Krásný Stěhovák Gerard & Sexuální Nábytek, věnujícímu se vlastnímu stylu sofa-elektro. Leaderem skupiny, hlásící se k electro-clash soundu, je herec Gerard Hudeček (Stěhovák), hudební doprovod mu obstarávají Petr Marek (Skříň), Prokop Holoubek (Gauč), Markéta Lisá (Szellemkutya) a Jiří Nezhyba (Paravan).
www.unarclub.cz















