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S britským hercem a režisérem Alanem Rickmanem o Febiofestu, profesionální pokoře a vládě zrušené Snapeovou hůlkou

Praha je okouzlující město. Musím se sem vrátit
biny. A Richard Curtis to
myslím ve filmu hezky vystihl. Navíc s jemným humorem.

JANA PODSKALSKÁ

Praha – Na první pohled komisní Angličan, kterého abyste k vlídnému úsměvu nutili.
Místy působí trochu jako ve
své nejslavnější roli zachmuřeného Snapea v Harrym Potterovi. Když se ale Alan Rickman rozpovídá nebo ho obklopí mladí fanoušci jako na
Febiofestu, opustí svou zdrženlivost a je vtipný společník. Držitel Zlatého glóbu
a Emmy za hlavní roli v Rasputinovi, ješitný šéf z Lásky
nebeské či kadeřník z Dohola
si Prahu i se svou ženou užíval. I když po zahajovacím večeru na festivalu se mu z klidu
Gold Classu na Andělu na raut
moc nechtělo.

Jako režisér jste debutoval
v 90. letech zajímavým vztahovým filmem Zimní host s Emmou Thompsonovou. A až teď
jste natočil druhý film. Je málo
látek a dobrých autorů, kteří
vás v Británii osloví?
Spíš mám velkou pokoru
před režijním řemeslem. To
chce kuráž, předstoupit před
početný štáb a mít odpovědnost za svěřené peníze, lidi,
příběh ve scénáři. Musíte
umět přiznat i pochyby. Já ale
po vámi zmiňovaném filmu
hodně režíroval v divadle.
Ostatně, Zimní host je původně divadelní hra od Sherman
MacDonaldové, kterou jsem
nejprve inscenoval na scéně
divadla v Leedsu a poté v
Londýně. Až potom jsem udělal filmovou verzi.
A ještě k těm autorům.
Myslím, že jsou nadaní mladí
dramatici a scenáristé, jen je
pro ně těžké se prosadit. To
platí nejen pro Británii. Řada
z nich raději píše pro televizi,
kde cítí větší možnosti i peníze. Je také otázka, kam míří
nejmladší generace a co ji bude v budoucnu zajímat. Když
se dívám kolem sebe na ulici
– i tady u vás v Praze – vidím
děti, které víc než okolí a lidi
zajímají chytré telefony. To
myslím není dobrý signál.

Pobavil jste se na festivalu?
Náramně! Zahajovací večer i následná párty, to byla
spousta světel, fanoušků
a zážitků. Také setkání s Kim
Novak, se kterou bylo příjemné si povídat. Byla k neutahání. Vlastně ani nevím,
kolik jí je.
Dvaaosmdesát.
Páni, to bych neřekl. Má
neuvěřitelný elán.
Líbí se vám Kristián a víte, kam
ho dáte?
Je krásný, má zajímavý design. Pravda, trochu velký, do
kufru se mi nevejde. Poletí sólo. A kam ho dám? To zatím
netuším, nemám doma speciální polici. Musím přiznat, že
cen mám hodně. Žena určitě
nějaké důstojné místo vymyslí.
Ve filmu Králova zahradnice,
který jste představil na Febiofestu, hrajete krále Ludvíka
XIV. Prý jste původně měl ale
jen režírovat?
Ano, vše vzniklo až v průběhu příprav. Sám sebe bych
nikdy neobsadil, nejsem pošetilec. Režírovat i hrát je
ukrutná schizofrenie! Nechápu, jak to jiní kolegové dělají.
Když mi producent nabídl
scénář k režii, látka mě oslovila. U mě to chodí jako

REŽISÉR A HEREC. Když se Alan Rickman rozpovídá nebo ho obklopí mladí fanoušci jako na Febiofestu, opustí svou zdrženlivost a je vtipný
společník. Ve filmu Králova zahradnice, který představil v Praze, hraje krále Ludvíka XIV. Foto: Deník/Martin Divíšek a archiv
u zvířat – je to jakýsi instinkt, který zafunguje, když
něco čtu. Příběh dvou osamělých uzavřených lidí na
královském dvoře si prostě
vybral mě. Roli krále mi pak
nabídl producent. Hrál jsem
ovšem téměř bez honoráře.
Točit dobový kostýmní film
je ekonomicky náročné.

chodící nebo sedící, nenudil?
Ne, působím tak na plátně?
Doufám, že ne. Ludvík je spíš
smutný. Osamělý a smutný.
Občas hledá společnost, ale
většinou klid. Podle historických pramenů prý chodíval
na jedno skryté místo.

partnerka?
Perfektní. Nesmírně pečlivá a pracovitá herečka. Potkali jsme se už kdysi při filmu Rozum a cit, tehdy byla
ale ještě hodně mladičká. Výborně se s ní natáčí, je inteligentní, umí improvizovat.

Čili na vás producent slušně
ušetřil...
Nu, to už tak šikovní producenti dělávají. Ale já to
hrál rád.

Ve filmu ho měl v ovocném sadu, kde si ho zahradnice v podání Kate Winsletové splete
s někým jiným. Jejich konverzace o hruškách je opravdu líbezná.
Bavila vás? To jsem rád.

Takže vás Ludvík, většinou jen

Jaká je Kate Winsletová filmová

V době natáčení byla těhotná,
nebál jste se o ni v některých
vypjatých scénách?
Bál. Scéna v bouři, kdy
spadne do vody, nebo když
v dešti jistí pomocí kůlů terasovité stupně, to byly nervy.
Ale byla naprostý profík, s
výjimkou jedné situace ne-

připustila úlevu, ani se nenechala zastoupit dublérkou.

Co vás v Praze zaujalo?
Je to okouzlující město, má
svá tajemství, za každou starou uličkou něco tušíte... Nutí vás nahlížet do okýnek na
Malé Straně, Karlův most je
úchvatný! Ne všechno jsem
stihl vidět, jak taky, když
člověk poskytuje interview,
že? Takže jedno vím jistě: že
se sem musím vrátit.

Hrál jste mnoho mužských charakterů. Roztomilý byl třeba šéf
firmy v divácky oblíbené Lásce
nebeské, kde vás jako ženáče
sbalila sekretářka. Je to osvěžující prožít díky filmu situace,
které byste v civilním životě
nezažil?
Takhle o tom nepřemýšlím. Když dostanu roli, prostě
se na ni připravím. Je to jen
postava. Ale tenhle šéf, tak
trochu narcistní ješita a sobec, byl vděčný. To víte, stárnoucí chlapi dělají různé bl-

Čarodějové to mívají někdy díky
kouzlům snazší. Kdybyste měl
Snapeovu kouzelnou hůlku, co
byste změnil?
Zrušil bych britskou vládu,
někdy mě dost štve.

ELEKTRICKOU nebo CO2 svářečku.
Tel.: 774 836 325
1001117479_B

POZŮSTALOST po hodináři. Slušné
jednání. Hodinář.T.602303309

1001130244_A

NOVÝ motorový půdní vrták průměr
100/200 5400Kč 608405712

1001131424_A

PIANINO nebo křídlo. 603806202

1001132541_F

1001128394_A

PRODÁM nové nůžky na ovce 470W
3400Kč PC. 7 tis. 608405712

1001112624_A

KOUPÍM tato křesla, cca 7000 Kč. Tel.:
607 484 363.

PIANINO nebo křídlo 602366831
1001126742_A

1001124835_A

KANCELÁŘ SEZNAMKY GRAND
Objednejte se k nám na tel.:
602351111,
602361111
(po-so
8-18h). Největší Seznamka, Videoseznamka a Seznamka VIP v ČR. Zašlete
jen SMS ve tvaru KAND na 602551111

1001132541_C

VYKOUPÍM VAŠE AUTO
OD r.v. 2000 I POŠKOZENÉ.
T. 605 024 544.
1001127199_A

AUTOMOBIL, i bouračku, od r.v.
95-2015. Nabídněte. 606861822

1001115706_A

1001117711_A

KOUPÍM TOTO KŘESLO
TEL.: 777073526

KOUPÍM Octavii TDI.T608982473.
1001125238_A

NEPŘEHLÉDNĚTE hotově zaplatím
starý nábytek z ohýbaných chromových trubek, dřevěný, dýhovaný, psací stoly, židle, křesla, komody, špajzky, obrazy znám. i neznám. autorů,
hodiny, šavle, housle atd. Slušné jednání, vlastní odvoz. Tel.: 777 886 860,
email: nabytek.kuri@seznam.cz
1001125593_A

KOUPÍM nábytek z chromových trubek, ale i dřevěný. Obrazy, hodiny,
hračky, šavle, uniformy, housle aj.
Platba hotově, solidní jednání.
Email: antik37@seznam.cz
Tel.: 775 906 596, p. Šmaha.
1001128359_A

KOUPÍM tato křesla, až 12 000 Kč.
Tel.: 777 158 819, Souček.
1001132216_A

NÁBYTEK s chromovými trubkami,
ale i dřevěný a obrazy. Různé židle,
křesla, stoly, psací stoly, knihovny, komody, příborníky atd. Tel.: 777 158
819, e-mail:maca.soucek@seznam.cz
1001132216_B

BODÁK, dýku, šavli, tesák, helmu, vyznamenání, voj. odznaky, vzduchovku, flobertku, hasičskou helmu ap. T.
603 499 724.
1001108616_A

KOUPÍM tato křesla za nejlepší cenu.
Tel. 775 181 120

KLEMPÍŘSKÉ a zámečnické vybavení do dílny. Stáčečka, ohýbačka atd.
Tel.: 777 632 583

1001132283_A

1001117479_A

1001123100_A

POLE, louky, pastviny od 2 ha koupím. Platba v hotovosti. Tel:
739641944
1001114704_A

CHALUPU, RD v Jiz.horách, Krkonoše
nebo Č.Ráj. Tel.776564625
1001132076_A

GRAND (Macešková 20, 106 00 Praha
10) - největší seznamka v ČR, jen pro
seriózní, vážné seznámení. Služby internetové, telefonické, SMS, poštovní, kurýrní (do 24 hodin v celé ČR) a
pro náročnější klienty na objednání
služby kanceláře. Tel.: 602351111,
602361111 nebo zašlete běžnou SMS

KOUPÍM les a pole.
Platba v hotovosti. Tel. 607 594 506.
1001124027_A

KOUPÍM AUTO-MOTO+DÍLY Škoda,
OCTAVIA,Tatra,Wartburg,JAWA,ČZ,
Velorex,PAV.Do 1970.775262334
1001125250_A

PŮJČKY! Vyplatíme exekuce, dluhy,
zástavy na nemovitosti! Nízké měs.
splátky! 737 352 730
1001111234_A

MOTOCYKLY-AUTA-VETERÁNYČZ, Jawa, Indian, Praga, Škoda apod.
Motory, rámy, části a díly do r.1970.
Koupím i různé starožitnosti, kuriozity, sběratelské předměty i celé pozůstalosti. Kvalitu ocením. Čestně.
Soukr. muzeum. Tel.:737 366 099.
1001128785_A

KOUPÍM JAWA 550 pařez,Moped,
Skútr,Jaweta,Simson. T728826125
1001123239_A

KOUPÍM díly na Zetor 2023 pásák,
pásy, hnací kola, směrové lamely a jiné. Volejte co máte. Děkuji.
602205273
1001124835_B

KOUPÍM MF 70. T: 728 826 125.
1001123222_A

KOUPÍM Vari-Tera. T:728826125.
1001123227_A

MF70 sekačku koupím.T603897100
1001115440_A

LEVNÁ SEZNAMKA VYHLÍDKA pro
ČR, 606 700 070, fotoseznameni.cz
1001124510_A

EXPRES SEZNAMKA!

Vážné seznámení se ženou přímo z Vašeho regionu!
Stačí zavolat na tel.: 906 70 20 70
a spojíme Vás!
MARTA, 71, Skuč u Chrudimi si ráda
popovídá s příjemným pánem z Pardubicka. Ozvěte se na tel.č. 906 702 070!
PRO krásnější život hledám partnera,
který ještě věří, že bude líp! Ozvi se
906 70 20 70, Michaela, 41, Hlinsko
OLGA/64. Najde se kulturně založený
pohodář z Pardubicka, který má rád život a umí se smát? Vytoč 906 70 20 70
NAJDU férového milého chlapa z
Královéhr. pro vše hezké? Kino, výlety,
přírodu, kolo? Více na tel: 906 702 070.
Eva/38.
KVĚTA 70, 906 70 20 70. Zdravím vysoké pány, veselé kopy z Pardubicka!
Nastartuješ auto a vyrazíme na výlet?
Poskytuje: E.M.A. Europe s.r.o., P.O.Box 14, Praha 05, 110 05,
1min/70Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

Dokonale perverzní Simonka 33. Klasický sex
už vyšel z módy. Pojď se
mnou do trochu drsnějších
praktik! Odvaha se cení!
Volej 909 80 50 40 nebo
piš SMS na 909 15 40 s kódem 22VDP a tvůj text!

Sexy podnikatelka!

Rajcují tě úspěšné
a nedostupné ženské? Jsem Martina, úspěšná, udržovaná, ale nešťastná, protože mi chybí SEX. Je pravda, že
nemám moc času,
ale klidně i RYCHLOVKA by mě udělala šťastnou. Odměním se ti. Lída 42, HK.
Ozvi se mi 909 90 99 25 nebo pošli SMS
na 909 15 45 s kódem 76ZUM a tvůj text!

UŠETŘETE
s regionálním
Deníkem

1001121007_P

1001132530_A

PLETIVO v PVC 19 rolí 48 Kč/m.
NOVÉ, dovezu. Tel.603 243 756

1001131166_B

Svého drahého nedokážu udržet v dostatečné vzdálenosti od mladých sukní.
Je to k podivu, ale ani
v šedesáti si nedá pokoj. Láme mi to srdce, ale zároveň i posiluje. Chci mu to vrátit
a užít si báječný flirtíček s mladším mužem.
Mám hodně co nabídnout. Fin. zaj. Jana 52,
Chrudim. Zavolej mi 909 801 801 nebo pošli
SMS na 909 15 50 s kódem 34ALV a tvůj text!

GRAND IHNED! Zašlete jen SMS
na 602551111 ve tvaru: DOTD

1001128365_B

PRODÁM řepu, králíky, ořechy,
brambory, vajíčka. T:776172530

6.000 Kč za ohybané křesla, co jsou
na obrázku. Tel.: 721 630 832

Sexuální pohotovost! Žhavé zdravotní
sestřičky! Kontakt: 724 362 538!

1001124498_A

STŘEŠNÍ okna nová, 8 ks. Cena od
4600 Kč. Tel. 604 931 159.

E.M.A.Europe, POBox14, Praha05, 11005, Materna, pro starší 18 let,
1sms/50Kč 1min/90Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

VIDEOSEZNAMKA.CZ PRO CELOU
ČR! Registrace zdarma, ceník všech
služeb, poradna, magazín, kurzy,
galerie, humor, akce, „S kým dál...?”

KOUPÍM na Škoda 100,MB1000, cupatko nové nahradní díly,podlahu,
podběhy, čela, chromované nárazníky, zadní lemy,světla a jiné. Volejte co
máte. Děkuji. Stavím auto. Tel.
720293561

Infolinka 840 100 345

http://reality.denik.cz

www.mojepenize.denik.cz

1001121013_P

VZDUCHOVKA + puškohled + diaboly + terče 1290Kč T.777152710

