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    IT´S ALL GONE

    PETE TONG

Frankie Wilde pat"í k$nejlep!ím a nejoblíben&j!ím DJs své doby. 'ije velkolep( #ivot hv&zdy

v$tropické vile na Ibize s$nádhernou man#elkou, spoustou kokainu a whisky. Má v!echno co

jen m)#e mít. Je !ílen( a lidé ho milují. A# do doby, kdy dojde k$tragedii a jeho vrozená

nemoc zp)sobí úplné ohluchnutí. Frankie ztrácí smysl #ivota - nem)#e mixovat, hrát, fanou!ci

ho na ka#dé párty vypískají, nahrávací spole*nost s$ním ukon*í smlouvu, #ena jej opustí a

jeho manager to taky vzdá.

Frankie je úpln& na dn&. Upadá do depresí a uzavírá se p"ed sv&tem. Bojuje sám se sebou, s

tichem a kokainovou závislostí spodobn&nou v démona velkého chlupatého jezevce. Frankie

v!ak nakonec vyhledá pomoc u*itelky znakové "e*i Penelope a práv& láská k ní je tím, co ho

vytrhne ze spár) kokainové závislosti a destrukce. A aby toho nebylo málo, Frankie p"ijde i na

to, jak hrát, i kdy# je hluch(...a brzy za*ne znovu vévodit tane*ní scén&.

IT’S ALL GONE PETE TONG je sice komedie, ale humor je hodn& drsn(. Nechybí ironie,

nezapomenutelné hlá!ky, vstupy nejslavn&j!ích DJ) a samoz"ejm& skv&lá hudba.

Frankieho Wildea, soudobého Beethovena, skv&le ztvárnil britsk( herec Paul Kaye, kter( své

postav& prop)j*il explodující #ivelnost, která dob"e konfrontuje s hrdinov(m smutn(m

osudem.

Tento film je povinnou náv!t&vou kina pro ka#dého, kdo strávil alespo% jednu noc v klubu, a

ví co d&lá DJ, jak se pozná dobr( od !patného a co je Ibiza.

„Kdy#  nem)#ete   sly!et

zvuky  a hudbu, #ivot  je

najednou  úpln& jinde…“

“Nejd"íve    byl  Trainspotting,

pak    Human Traffic  a  te+
p"ichází   dal!í   kultovní   pecka

z$ostrov)!”

It ‘ s All Gone Pete Tong / Velká Británie, Kanada 2004 / 90 min / formát: 35mm / zvuk: Dolby Digital /

p"ístupnost: 15+ / anglicky + *eské titulky / hudební komedie / www.itsallgonepetetong.com/ foto ke sta#ení na

www.artcam.cz/press
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scéná" a re#ie : Michael Dowse

produkce :  Allan Niblo, James Richardson

hudba : Graham Massey

kamera : Balazs Bolygo

st"ih : Stuart Gazzard

hrají: Paul Kaye (Frankie Wilde), Beatrize

Batarda (Penelope) Kate Magowan (Sonja)

 sami sebe zahrají

 DJs  Pete Tong, Tiesto, Paul van Dyk, Carl Cox

“Nejlep!í  film  z prost"edí  tane*ní   hudby se  sv&tov(mi  DJs...”

Premiéra:   27. dubna   2006
Film  bude  uveden  na FEBIOFESTU


