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Je důležité míti film!
Ano, je. A jsem šťastný, že mohu říct: Máme
film a je skvělý! Dlouho jsme film neměli,
nedá se říct, že nám chyběl, ale tak nějak
byla škoda, že není. Máme film, ke kterému
můžeme mít výhrady, ale rozhodně se nám
líbí! Máme film, na který jsme dlouho čekali, a naše očekávání byla různá. Máme film,
který je neskutečně úspěšný a rozpoutal fantastickou queenmánii. Máme film, který, jak
to tak vypadá, se stane sám o sobě součástí
historie Queen. Máme film a je to skvělé.
Když jsem začátkem devadesátých let začal
vnímat a objevovat muziku, zaujal mě film
o chlápkovi, o kterém bych se jinak asi nedozvěděl. Jmenoval se Jim Morrison. Fantastický snímek Olivera Stonea o skupině The
Doors nebyl sice bůhvíjaký komerční trhák,
ale vnesl mezi nás mladé, na socialistickém
popíku odkojené diváky, ponětí o tom, co
to je bigbít. Ten film byl pro mě milníkem ve
vnímání rockové muziky. Nestal jsem se sice
skalním fanouškem The Doors, ale vydláždil
mi cestu k celoživotní lásce - Queen. O téměř
třicet let později věřím, že to samé prožívá
soudobá generace s filmem Bohemian Rhapsody. A možná dobře, že film o Queen je
komerčním trhákem, protože v současné
době přeplněné vším by syrový snímek podobný tomu Stouneovu zřejmě zapadl.
Ať jsme filmem unešeni, nebo k němu máme
výhrady, jedno mu nikdo upřít nemůže. Povedlo se mu vyvolat celosvětové šílenství.
A to nejen mezi milovníky Queen, nebo

lidmi, kteří se o muziku zajímají, ale i mezi
generací, která do kina prakticky nechodí. Nadšená reakce mojí mámy, která byla
v kině naposledy snad na Troškově Slunce
seno, že „Freddie je boží“, mluví za vše. Zájem
o skupinu je neuvěřitelný. Queen se prodrali
do současných hitparád. Teenageři je hltají.
Ovládli i Spotify! Mainstreamová média se
snaží na zájmu přiživit a tak trochu z vody
vaří reportáže, jen aby zaznělo magické
Freddie Mercury. Nejinak to bylo s články,
do kterých jsem, jakožto zástupce české
obce fanoušků, byl vyzpovídán. Informační mišmaš bez přidané hodnoty, na kterém
lze ocenit pouze to, že dal prostor nám, fanouškům. Samozřejmě, že tahle vlna queenmanie, nebo chcete-li módy Queen, má své
stinné stránky. Část skalních fanoušků, kteří
mají vztah ke kapele hluboce zakořeněn,
cítí spíše odpor. Cítí jakési ohrožení svého
vztahu, bojí se, aby se z fandovství nestalo
něco plitkého, módního. Nelze se jim divit,
ale zároveň se nelze divit nadšení, které
prožívají ti, kteří kouzlu Queen a Freddieho
po zhlédnutí filmu propadli. A já říkám: Užívejme si to! Queenovská náruč je obrovská.
A ani samotný Freddie nikdy nebral své dílo
jako něco nedotknutelného: „Moje písně
jsou jako papírový kapesník - použít a zahodit,“ říkal. Módnost ke Queen prostě patří.
Je fantastické, že téměř třicet let od vydání
posledního alba jsou Queen na vrcholu
pozornosti. Že Freddieho charisma dokáže,
i prostřednictvím herce Maleka, oslovovat
miliony lidí, včetně nejmladší generace. Že

geniální hudba Queen stále funguje a líbí se.
Buďme za to vděční. Vděčni Queen a filmu.
Když jsem při psaní tohoto časopisu a vyhledávání informací postupoval víc do hloubky
a odkrýval pozadí natáčení a jeho příprav,
žasl jsem. S jakými detaily si filmaři dokázali
vyhrát, jak velmi zodpovědně řešili každou
scénu, aby odpovídala skutečnosti. To mě
na filmu fascinuje. Na druhou stranu jsem
trochu nesvůj z pasáží, které scenárista vypráví dle své fantazie. Zcela chápu, že nelze
historii vylíčit přesně tak, jak se udála. Už jenom kvůli dramatičnosti snímku. Rozhodně
zastávám názor, že je to film, ne dokument.
Přesto si myslím, že se scénář dopustil zbytečných klišé i tam, kde skutečnost byla
daleko zajímavější a barvitější. Například
ve scéně, kdy kapela prodá dodávku (více
ve článku Srovnání), nebo když v koncertních záběrech sledujeme Freddieho plovoucího na lidech, což rozhodně nepatřilo
k Freddieho pódiovým vylomeninám. Dále
si myslím, že filmu neprospěla věková přístupnost. Ano, díky ní přišlo do kina o pár
miliónů diváků víc, ale film tím zbytečně zesládl. Nemyslím, že by bylo nutné ukazovat
Freddieho bujarý život ve všech detailech,
ale pouhé náznaky, které film nabízí, mi přijdou zoufale málo.
Magazín, který právě držíte v rukou, navazuje na dlouholetou tradici klubového periodika Rudý Speciál. Jsem moc rád, že se časopis
dočkal po pěti letech dalšího vydání, tento-

krát čistě zásluhou filmu Bohemian Rhapsody. Naší snahou bylo přinést kompletní a objektivní informace o přípravách, natáčení
a ohlasech na film. Zvláštní dilema bylo, jak
se postavit k osobě režiséra Bryana Singera,
který film nedokončil a následně byl producenty, ale i Brianem a Rogerem, od svého
díla zcela odstřižen. Lze jen spekulovat, co
bylo skutečnou příčinou, zda-li nenadálé
události, které znemožnily Singerovi dále
pracovat, a nebo obvinění ze sexuálního
obtěžování, kvůli němuž byla stažena i jeho
nominace na cenu BAFTA za režii snímku.
Nechceme Bryana odsuzovat, ani se ho zastávat. Myslíme, že jeho osobní záležitosti se
nijak netýkají práce, kterou na filmu odvedl.
Nemáme tedy problém vylíčit Bohemian
Rhapsody jako Singerův film.
Naše velké poděkování patří, stejně jako ve
filmu samotném, Peteru Freestoneovi. Peter
je průvodcem většiny reportáží v tomto magazínu, bez něj by to prostě nešlo!
Další dík patří filmovému distributorovi CinemArt, který nám umožnil uspořádat pro
české fanoušky předpremiéru filmu. Bylo
velkou ctí mít možnost jako první zhlédnout
tento fantastický film.
Užívejme si současnou queenmanii, dokud
trvá. Až někdo konečně natočí pořádný film
o Beatles, to bude teprve mela. ■

Karel Lehner
předseda Fan Clubu Tornádo Queen
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■ Karel Lehner
Martin Kubičík
„Film o Queen musí být dobrý,
protože může být jenom jeden,“
řekl před několika lety Peter
Freestone, Freddieho osobní
asistent. Nápad zfilmovat životní příběh Freddieho Mercuryho a skupiny Queen nosili
Brian May, Roger Taylor a Jim
Beach v hlavách mnoho let.
První kroky k jeho realizaci
začali podnikat již kolem roku
2004. Rozhodně v té době netušili, že film spatří světlo světa až za dlouhých čtrnáct let.
„Nebyla to snadná cesta - ale
všechny nejdůležitější cesty jsou
takové!“ řekl Brian. Hlavní podíl na tom měl jejich pověstný
perfekcionismus, díky němuž
vzniklo tolik fantastických
a hudebně a technicky dokonalých nahrávek. Inu, ani film
nemohl být jiný než perfektní.

Čtrnáct trnitých
let příprav

aneb od Borata k panu Robotovi
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přál i u filmu,“ myslí si Freestone. „Na druhou
stranu je třeba, aby snímek zachoval určitý
respekt vůči lidem, kteří ještě žijí.“ Cunninghamův fascikl tedy neobstál ani v zahřívacím
kole a produkční společnost Tribeca Productions v čele s producentem Robertem de
Nirem projekt pozastavila.
Slibné duo – Cohen a Morgan
Další kolo příprav se rozběhlo v roce 2010,
kdy Brian oznámil, že pro roli Freddiho počítá s britským komikem a hercem Sachou Baronem Cohenem. „Vím, že pro spoustu lidí to
je šok, ale Sacha se v tomto projektu angažuje
už od samého začátku. Byl totiž jedním z jeho

Peter Morgan

V raném stádiu příprav prošla rukama Briana, Rogera i Jima řada scénářů. „Ale žádný
se nám nelíbil,“ postěžoval si kytarista. „Jsme
velmi opatrní, pokud jde o zobrazení Freddieho ve filmu.“ Jedním z nich bylo i dílo Michaela Cunninghama, amerického spisovatele
a držitele Pulitzerovy ceny za román Hodiny.
„Příběh Freddieho Mercuryho mne opravdu
nadchl,“ přiznal spisovatel s tím, že se ve scénáři neuchyloval k obvyklým metodám vyprávění, ale trochu experimentoval. „Nikdy
mi nestačil stereotyp ‚narodil se, žil a zemřel‘.
Domnívám se, že život vždy nepřináší to pravé
drama, a tak jsem zachytil jen kousek z jeho
života a nechal jej promlouvat jako celek,“ od-

Diany. „Nemám v úmyslu převyprávět celý
příběh,“ řekl tehdy. „Soustředím se na období,
kdy Freddiemu jeho rodina – Queen – už leze
krkem, chce být nezávislý, a pak se k ní vrátí.
Film bude vrcholit triumfální dvacetiminutovkou na koncertu Live Aid.“ Ani Morganův scénář se nevyhnul podrobnému přezkoumání
ze strany Queen. „Brian i Roger mi slíbili, že se
budou snažit co nejméně zasahovat. Ovšem je
třeba si uvědomit, že čtení scénáře pro ně nebude nic příjemného. Je to drama, které vypráví v podstatě o nejbolestivější kapitole v historii kapely.“ Dočkal se však mnohem lepšího
vysvědčení než jeho předchůdci. „Peter nám
dodal první verzi scénáře a všichni jsme jí na-

boku. „Jim je manažer Queen, on musí myslet
na celou skupinu, ne pouze na Freddieho. Pokud by se snímek zaměřil především na Mnichov, nebyl by to úplný obraz jejich historie.“

Sacha Baron Cohen
krývá uznávaný autor detaily scénáře nazvaného Somebody To Love. Jeho podání zpěvákova příběhu však narazilo u Freddieho
nejbližších. „Ne všem se výsledek jeho práce
zamlouval,“ naznačuje Peter Freestone. Scénář vetovala Freddieho maminka Jer Bulsara, neboť Cunninghamův příběh údajně čerpal víc z autorovy fantazie než
z reality a koncentroval se spíš
na „méně reprezentativní“ stránku zpěvákova života. „Freddie mi
říkal, že pokud by o něm vznikla
kniha, nechce v ní být vylíčen jako
úžasný člověk, který prodal miliony desek, ale aby tam bylo i ‚to
špatné‘. Řekl bych, že totéž by si

iniciátorů,“ přiznal Brian. Sacha také přivedl k
projektu scenáristu Petera Morgana. „Právě
Sacha mě požádal, abych na tom začal dělat.
Byl to on, kdo mi zavolal,“ potvrzuje Morgan,
specialista na biografické scénáře, který má
na svědomí například film Královna, zachycující události po tragické smrti princezny

prosto unešeni,“ neskrýval tehdy nadšení Brian. Jak by vypadal hotový film podle Morganova scénáře, se nikdy nedozvíme, ale podle
Freestonea by byl více zaměřený na Freddieho: „V jeho verzi bylo víc postav z Freddieho
života, především toho mnichovského, například Barbara Valentine.“ Morganova předloha začala mít vady na kráse ve
chvíli, kdy Jim Beach rozhodl,
že film se nemůže zaměřit pouze na zpěvákův život a rozhodně musí být mládeži přístupný.
„Mnichov byla velmi temná a negativní stránka Freddieho života,“ vzpomíná osobní asistent
na dobu prožitou po Freddieho

„Miláčkové, věci, které jsem v
životě dělal… bude to totálně
nepřístupné, to mi věřte!“
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Borat musí z kola ven
V dubnu 2011 zazněly z Brianových úst první náznaky toho, že počáteční nadšení ze
Sachy vyprchalo: „Sacha Baron Cohen se zdá
být pro roli Freddieho skvělý. Velmi se v projektu angažuje, nebýt jeho, tak dneska nejsme
tak daleko s přípravou, nicméně mám určité
výhrady ke směřování filmu. Musíme si dát pozor, abychom neporušili Freddieho odkaz. Je
velmi cenný a my máme velkou odpovědnost.“
O dva roky později už bylo zřejmé, že Sachovy představy o filmu se velmi liší od představ
skupiny Queen. „Jeho přítomnost byla nakonec velmi rušivá,“ přiznal Brian. „Myslíme si,
že herci, který ztvární roli Freddieho, musíte
opravdu věřit, že je Freddie. A to se se Sachou
nepovedlo.“ Roger byl méně diplomatický:
„Je příliš známý díky svým komickým rolím
Aliho-G, Bruna nebo Borata. Nechceme, aby
náš film vypadal podobně.“ Oficiální důvody
mluvily o tom, že se skupina a herec neshodli, jaký typ filmu chtějí vytvořit. Queen chtěli svůj pomník promítat širokému publiku
včetně dětských návštěvníků kina, kdežto
Sacha trval na realističtější podívané plně

ukazující všechny aspekty hedonistického
životního stylu Mercuryho. „Existují o něm
úžasné historky,“ řekl Cohen. „Ten chlap byl
hodně divoký. Třeba ta o večírku, kde chodili
liliputi s talíři plnými kokainu.“ Poté, co se dozvěděl, že tyto příběhy se do filmu nedostanou, rozhodl se projekt opustit. „Chtěli chránit své dědictví. Brian May je úžasný hudebník,
ale špatný filmový producent,“ dodal Cohen.

Herec také naznačil neshody ohledně scénáře snímku. „Člen kapely, neřeknu který, mi povídá: Víš, bude to skvělý film, protože uprostřed
se stane úžasná věc. A já se ptám: Co se stane
uprostřed filmu? On říká: Však víš, Freddie zemře. A já: A co se tedy bude dít ve zbytku filmu?
On: Tam sledujeme, jak kapela pokračuje od
úspěchu k úspěchu. Řekl jsem: Poslouchej, nikdo nepůjde na film, kde umírá hlavní postava na AIDS a pak vidíš, jak kapela pokračuje.“
Cohen tak poodhalil jednu z možných cest,
kterou se měl scénář po jeho odchodu vydat. „Plně chápu, proč to Queen chtějí. Pokud
máte kontrolu nad vyprávěním příběhu vašeho života, proč byste ho nevylíčil nejlíp, jak
jen to jde,“ uzavírá Cohen. Peter Morgan vidí
vinu také na straně Queen: „Brian a Roger
nebyli schopni mi důvěřovat. Chtěli zobrazit
vlastní verzi svojí historie a svého odkazu, který velmi silně bránili. Což bylo pochopitelné,
ale nešťastné. A tak jsme se Sachou došli k názoru, že by nás neustále kontrolovali.“ Peter
Freestone se však přiklání k oficiální verzi:
„Cohen a Morgan dělali vlastně úplně jiný film
s jiným zadáním, než byl nakonec natočen.
Měli omezení přístupnosti a vyprávěli především Freddieho příběh. Ale na jejich obhajobu
je třeba říct, že jejich scénář nebyl pouze o sexu
a drogách, jak se dnes říká.“ A jak by se na to
díval sám Freddie? Jediný dochovaný názor
na toto téma byl otištěn v knize Život jeho
vlastními slovy Grega Brookse a Simona
Luptona. Mercury prý řekl: „Přemýšlím o tom,
jak by měl jednou vypadat film o mně. Sám
sebe bych rozhodně nehrál. Miláčkové, věci,
které jsem v životě dělal… bude to totálně nepřístupné, to mi věřte!“
Král pro královnu
Velmi důležitou roli při vzniku filmu sehrál
producent Graham King. „Jednou mi zavolal Peter Morgan a ptal se: Máš rád kapelu
Queen? Já na to: Ano, miluju Queen! A tak

Graham King
Rudý Speciál
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mi Peter začal vyprávět, jak právě píše námět
k filmu o této kapele a jestli bych se nechtěl
zapojit,“ říká King. Brian a Roger si v té době
nebyli jistí životaschopností projektu, ale
osobnost Grahama Kinga vnesla do věci
potřebnou zkušenost a záruku kvality. „Přišel jsem ze světa velkých hollywoodských filmů a byl jsem přesvědčen, že si tento příběh
zaslouží být natočen v podobném stylu,“ říká
oceňovaný producent životopisných filmů
o leteckém průkopníkovi a ropném magnátovi Howardu Hughesovi (Letec) a legendárním sportovci Muhammadu Alim (Ali).
„Pro Kinga to byl vysněný projekt. Šel do toho
kvůli lásce k Freddiemu a kapele,“ míní Peter
Freestone. „Brian a Roger byli součástí týmu
po celou dobu natáčení a tak jsem to i chtěl.
Můžete si přečíst spousty článků a zhlédnout
mnoho videí a rozhovorů, ale nikdy to nebude
takové, jako když vás opravdovou historií provedou tihle chlápci,“ usmívá se King. „Dozvíte
se spoustu anekdot a příběhů o Freddiem, které jste dosud neslyšeli, a to pro mě znamenalo
moc,“ dodává. A co bylo pro Kinga při práci
na filmu nejdůležitější? „Základem je, aby se
celý tým, který se na filmu podílí, cítil hrdý na
to, že je součástí společné práce, součástí příběhu, který vypráví a který bude promítán po
celém světě. Věděli jsme, že bychom neměli
začít s natáčením, pokud vše do sebe nebude
zapadat. Příběh, obsazení… vše muselo fungovat.“
Kdo bude Freddie?
Po Cohenově odchodu se všichni upnuli
k otázce, kdo bude tedy hrát Freddieho?
Už v raných fázích příprav filmu se objevily
spekulace o angažování Johnnyho Deppa.
Ty se však nepotvrdily. I o dalších rolích se
hojně spekulovalo. Bulvární plátky přinášely zaručené zprávy o obsazení Katy Perry
do role Mary Austin. A na podobné téma
žertoval i Brian: „Pro svoji postavu jsem žádal
Gena Hackmana, svého oblíbeného herce,
ale myslím, že už s hraním seknul. A Robert
de Niro má dost práce s produkcí, takže kdo
ví…?“ V prosinci 2013 přerušilo spekulace
ohlášení britského herce Bena Wishawa do
titulní role. Představitele agenta Q z posledních dvou bondovek však odradila narůstající prodleva v realizaci snímku. V srpnu
2014 řekl: „Vůbec nevím, co se s filmem děje.
Za začátku to šlo dobře, ale pak se vyskytly
problémy se scénářem.“ Po několika měsících
tým v tichosti opustil. Krize zasáhla přípravy
ztvárnění životního příběhu Queen naplno,
když na stůl producentů Jima Beache a Grahama Kinga přistála další výpověď. Tentokrát
od samotného režiséra Dextera Fletchera,
který byl vybrán po odchodu Cohena. Ve své
funkci tak vydržel jen pár měsíců. Důvodem
k odchodu byly údajné kreativní neshody
s Kingem. Následně dějiště opustil i Robert
De Niro, který od začátku stál za projektem

coby producent a zájem o film opadl i ze
strany studia Sony Pictures, které mělo snímek uvést na stříbrné plátno. V tuto chvíli
bylo zjevné, že projekt potřebuje zcela nový
impuls, nebo skončí na velkém pohřebišti
nikdy nerealizovaných filmů.
Pojďme to nazvat Bohemian Rhapsody
„Dlouho jsme váhali s natáčením tohoto filmu, ale teprve nyní máme pocit, že máme ten
správný tým!“ prohlásil Brian. Jeho znovu
nabyté jistotě ovšem předcházelo otočení
projektu o sto osmdesát stupňů. Film si vzaly na starost tři nové produkční společnosti.
Proč hned tři, vysvětluje Peter: „Každý film
přivádí na svět velké studio. Není v tom ovšem
samo. O náklady
se dělí s dalšími
produkčními společnostmi, které
také nesou riziko
v případě neúspěchu filmu.“ První
byla GK Films
Grahama Kinga,
který je podepsán pod filmem jako hlavní
producent. Dále Regency Enterprises, americká produkční firma, stojící na množstvím
hollywoodských trháků, a především slavné
studio 20th Century Fox. Díky jejich silnému spojenectví věci konečně nabraly spád.
Jako první se volil název filmu. Bohemian
Rhapsody, podle nejslavnější písně Queen,
byl původně pracovní název. Díky jeho uviverzálnosti bylo rozhodnuto, že bude i názvem konečným. Dále bylo potřeba vyřešit
problematický scénář. Ke spolupráci byl
přizván Anthony McCarten, novozélandský
spisovatel a scenárista oceňovaný za biogra-

fický snímek o Stephenu Hawkingovi Teorie
všeho. McCarten zvolil pro sdělení příběhu
rockové královny zcela jiný postup než jeho
předchůdci. Nechal promluvit samotné
Queen. Svůj scénář napsal na základě obsáhlých rozhovorů s Brianem a Rogerem. Ale využil i původní myšlenku Petera Morgana. „Já
a Peter jsme se bohužel nikdy nesetkali,“ prozrazuje scenárista. „V titulcích jsem jako autor
scénáře uveden já, ale Peter je zde coby spoluautor námětu, neboť jeho byl nápad ukončit
film v roce 1985 koncertem Live Aid. Jestli něco
z raných fází zbylo, tak tohle, a všichni věříme,
že to je fantastický vrchol Freddieho příběhu.“
McCartenův scénář byl hotov v únoru 2016.
Producenti jím byli nadšeni a realizace se

Malekovi nabídnuta účast na konkurzu. „Nejdříve to byl šok. Především proto, že jsem měl
hrát Freddieho Mercuryho,“ reagoval na nabídku Malek. „Zaplavila mě euforie a nadšení,
ale hned pak jsem si uvědomil, jak velká to pro
mě bude odpovědnost, ztvárnit tak legendární
postavu, jednoho z nejtalentovanějších umělců, který dodnes žije v srdcích tolika lidí. Snad
si dokážete představit tu obrovskou tíhu toho
všeho. Začal jsem přemýšlet, jak se s touto
velkolepou postavou co nejlépe sžít.“ Po absolvování konkurzu se musel ještě setkat
s Brianem a Rogerem, v té době již oficiálními hudebními producenty filmu, aby definitivně schválili jeho obsazení do titulní role.
Schůzka se slavnými rockery se uskutečnila
u Rogera doma.
„Produkce
jim
poslala záznam
z konkurzu, kde
jsem se snažil hrát
Freddieho, a tak
jsem pochopitelně předpokládal,
že jej viděli a tuší,
s kým budou mít tu čest. Jenže pánům se záznam nějak nepovedlo stáhnout, a tak když
jsem stanul na prahu Rogerova domu, viděli
mě úplně poprvé. Asi si dovedete představit,
jak strašné to pro mě bylo, když jsme pak sledovali záznam společně, já s lidmi, kteří Freddieho znali nejlépe,“ směje se herec. Že společné zhlédnutí Ramiho konkurzu dopadlo
na výbornou, dokládá Brian: „Byl skvělý. Hned
jsme si plácli. Byli jsme v tu chvíli neskutečně
šťastní.“ Realizační tým byl tedy připraven,
stačilo počkat na první klapku. ■

„Jestli něco z raných fází scénáře zbylo,
tak nápad ukončit film v roce 1985
koncertem Live Aid.“
konečně mohla rozběhnout. Do režisérské
židličky usedl Bryan Singer proslulý zejména oscarovým snímkem Obvyklí podezřelí a
sérií superhrdinských filmů X-Men. Zbývalo
rozluštit hádanku, kdo doplní duo McCarten–Singer a ztvární titulní roli.
Mr. Robot na scénu
Televizní seriál Mr. Robot v hlavní roli s Ramim Malekem, americkým hercem s egyptskými kořeny, vyvolal v USA ihned po uvedení první série v roce 2015 velkou senzaci.
Producentům Bohemian Rhapsody neušla
Malekova podobnost s rysy Freddieho a byla
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■ Karel Lehner

Nepřesně přesný,
korektní příběh

„Dlouho jsem si nebyl jistý, jestli je nutné, aby byl natočen film o Freddiem. Ale od chvíle, kdy jsem poprvé přišel na natáčecí plac, vím zcela jasně: Ano, film musí být natočen. Protože Freddieho život je důležitý. Nejen pro mě. Freddieho život je důležitý pro desítky milionů lidí,“ vyznává se Peter Freestone. „Viděl
jsem o něm mnoho dokumentů. Některé byly povedené, jiné méně. Všechny se striktně držely faktů, ale
nevyprávěly jeho příběh. A film je příběh. Proto je nutné mít film.“ Film nazvaný Bohemian Rhapsody
se začal natáčet 7. září 2017 a poslední klapka padla 30. ledna 2018. Jako speciální poradce byl při
natáčení přítomen i Peter ´Phoebe´ Freestone, někdejší osobní asistent Freddieho Mercuryho, v současnosti žijící v Česku. Malou roli ve snímku získal i Peterův kolega a kamarád Milan Šatník. V následujících řádcích se především díky nim podíváme dopodrobna na natáčení filmu.
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Že není lepšího poradce než muže, který
strávil dvanáct let v každodenním kontaktu s rockovou legendou, muže, který s ním
sdílel domácnost a byl po jeho boku až do
jeho smutného konce, bylo režisérovi Bryanu Singerovi jasné hned na začátku příprav
na natáčení. V lednu 2017 zaúkoloval produkci, aby Petera kontaktovala a domluvila
s ním pro něj setkání. „Souhlasil jsem, ale pak
se dlouho nic nedělo. Až v červenci jsem dostal
zprávu: Budu v Praze 10. srpna a vy půjdete se
mnou na večeři,“ vzpomíná Peter na nekompromisního režiséra. Jestli Singer přiletěl do
Prahy s cílem s bývalým komorníkem pouze
povečeřet a nebo jestli již dopředu tušil, že
půjde o pracovní nabídku, Peter neví, ale jisté je, že oba muži si padli do oka. „Vyptával
se na všechno možné, povídali jsme si u jídla a pak ještě na hotelu až do dvou do rána.
Nakonec se zeptal: Ještě jsem se toho od vás

Hvězdy nehvězdy
V době, kdy Phoebe přibyl do filmařského
týmu, vrcholily přípravy na natáčení. Producenti pronajali pro štáb velké prostory
v centru Londýna, kde se ladily všechny detaily před první klapkou. Tento velín měl pět
pater a v každém z nich bylo jiné oddělení.
„Jedno patro byla například přípravna scény
Live Aid, dále výprava, kostýmy a tak dále,“
říká Milan Šatník, který se k natáčení ovšem
dostal až později. „Byla tam i kancelář režiséra
Singera, stoprocentně ve stylu Queen. Dokonce všechny původní obrazy přelepili jejich fotografiemi. To aby neustále nasával atmosféru.“
V té době již byl znám hlavní protagonista
Rami Malek, zbývalo tedy vybrat ještě další herce. Gwylim Lee dostal roli Briana, Ben
Hardy Rogera, Joseph Mazzello ztvárnil
Johna a v hlavní ženské roli Mary Austin se
objevila Lucy Boynton. Pro jedinou vyloženě

Puberťáci na to házejí hlavama
„I think we‘ll go with a little Bohemian Rhapsody, gentlemen,“ začíná Wayne Campbell
alias herec Mike Myers slavnou scénu v autě
z filmu Waynův svět. Načež zasune kazetu
do přehrávače a parta vlasáčů preluduje na
operní část skladby. „Vždycky jsem miloval
Bohemian Rhapsody. Myslím, že je to mistrovské dílo,“ vzpomíná Mike na svůj první film.
„V době, kdy jsme točili Waynův svět, nebyli
Queen v Americe tak populární jako Guns
N‘ Roses. A tak producenti chtěli do filmu je.
Řekl jsem tehdy, že ten film netočím, pokud
v něm nebude Bohemian Rhapsody.“ Film následně pomohl Queen získat v USA ztracené publikum. Bylo jasné, že Mike se musí ve
filmu nazvaném po slavné písni objevit stůj
co stůj. „Kývnul jsem na nabídku, aniž bych
četl scénář,“ směje se herec. Role producenta
nahrávací společnosti EMI Raye Fostera mu

„Ano, film musí být natočen. Protože Freddieho život je důležitý.

nedozvěděl dost. Poletíte se mnou na pár dní
do Londýna?“ Peter se musel rozhodnout doslova z minuty na minutu. Odjel na otočku
domů do Hradce Králové sbalit věci a ještě
týž den usedl do Singerova soukromého
tryskáče směr Londýn. V domovském městě
Queen, kde se film natáčel, představil režisér
Petera celému štábu. Všichni byli zvědaví
na toho chlápka, který tak dobře znal Freddieho. Nakonec se ukázalo, že film se bez
něj prostě neobejde. „Uběhl týden a nikdo
nemluvil o tom, že bych se měl vrátit do Česka. Nakonec jsem v Anglii strávil pět měsíců,
od 11. srpna do poloviny prosince,“ směje se
muž, který si v titulcích filmu vysloužil významné poděkování producentů. „Byl jsem
u pětaosmdesáti procent natáčecích dnů, tedy
u všech, které točil Singer.“

12

Rudý Speciál

zápornou roli, Paula Prentera, získal režisér
Allena Leeche. „Obsazení je naprosto přesné.
Vybrali ty správné lidi, včetně Ramiho,“ chválí Phoebe. „Lepšího Freddieho nenajdete. Je
stejně vysoký, jako byl Freddie, má stejnou
barvu pleti, stejný tvar těla.“ Peter také ocenil
představitele Briana. „Gwylim je Brianem až
do morku kostí, i když je o kousek menší. Tím,
jak mluví, jak vypadá, zkrátka vším. Když se
přišel na natáčení podívat skutečný Brian, bylo
neuvěřitelné sledovat vedle sebe dva Briany,
vypadali fakt úplně stejně.“ Všechny přední
role tak byly obsazeny málo známými herci, chyběla opravdová hvězda. Zdání ovšem
klame. Dvě hvězdy se daly najít ve vedlejších
rolích, musíte ovšem pátrat pod silnou vrstvou maskování.

byla napsána na tělo. „Jako singl vydáme I‘m
In Love With My Car. To je dobrý song. Puberťáci si to v autě vosolej a můžou házet hlavama.
Bohemian Rhapsody tohle nikdy nedokáže,“
říká Mikova postava ve filmu s odkazem na
Waynův svět. Replika a zároveň celá role je
skryté překvapení pro zasvěcené, málokdo
totiž Mika díky maskování vůbec pozná. Podobný nádech má i minirole kamioňáka, kterého pozoruje Freddie na parkovišti v Americe při telefonování s Mary. Ten vlasatý
a fousatý muž v kšiltovce je Adam Lambert.
„Ano, hraju ve filmu, ale moje účast je velmi,
velmi záhadná,“ prozradil později.
Phoebe vždy po ruce
„Na place bylo každý den kolem dvou set padesáti lidí. Já byl jedním z nich,“ vzpomíná
Peter Freestone. „Seděli jsme v černém stanu,

kterému se říká stan velkých kluků, protože
zde vždy najdete režiséra a producenta. Díky
digitálním technologiím už dneska režisér
nesedí vedle kameramana. Byly zde dva až
tři monitory, podle toho, kolik kamer scénu
snímalo. Před nimi seděl vždy režisér, skriptka,
producent a já. Měl jsem tam i svoji židličku
a plastovou lahev na vodu v barvách filmu
a s mým jménem. Byly dny, kdy se mě režisér
na nic neptal a já jenom sledoval, co probíhá
na monitorech.“ Když ovšem došlo na situaci,
kdy si Singer nebyl jistý, vyhledal Freestonovy odborné znalosti. „Takhle by se Freddie
opravdu zachoval? Takhle by se tvářil, takhle
by se pohyboval? A já mu řekl, zda ano, nebo
ne. A on na mě vždycky dal a záběry se točily
znova, chtěl, aby to vypadalo reálně.“ Přesto
ve finálním střihu nebyly vždy použity záběry Freestonem odsouhlasené. „Pár drobností
bych filmu vytknul, jsou to věci, na které jsem

postaviček. Úhly kamer zkoušeli na maketě
pomocí provázků. Měli podrobný rozpis, jak
se bude natáčet, jaké kostýmy se použijí, jaké
pohyby herci udělají a podobně.“ Peter Freestone přiznává, že když dorazil na místo, byl
v šoku: „Měl jsem naprosté déjà vu. Všechno
bylo přesně jako na originálním koncertě, kde
jsem tehdy jako Freddieho asistent samozřejmě byl. Od jeviště přes zákulisí až po odlupující
se barvu ze stěn a rez na vodovodním potrubí.
Měl jsem husí kůži.“ Na první natáčecí den dorazili i Brian s Rogerem. „Live Aid znovu žije!
Je to zázrak,“ napsal na svůj Twitter Brian.
„Každičký detail, včetně zesilovačů, pedálů,
dokonce i stejná látka na stěnách, v zákulisí cigaretové nedopalky, popelníky a lahve od coly.
Rekvizitáři odvedli skvělou práci.“ Nadšený byl
i Bob Geldof, organizátor původní charitativní akce, který si nenechal ujít příležitost
vrátit se na svůj životní koncert.

kapela vychází ze svého airstreamu a jde na
pódium.“ Dokonalé mělo být i samotné vystoupení Queen. „Pohybová trenérka Polly
Bennett, která měsíce předem učila Maleka
Mercuryho pohybům, měla během natáčení
před sebou dva monitory. Na jednom byly právě natáčené záběry a na druhém běžel v tom
samém momentě originální koncert Queen,“
prozrazuje fascinující profesionalitu při vzniku filmu Freestone. „V případě, že některý pohyb Rami neudělal přesně, okamžitě zasáhla
a scéna se točila znovu.“ Autentické muselo
být i oblečení členů kapely, především Freddieho. O to se staral Julian Day, kostýmový
designer: „Odletěl jsem do Ameriky, abych
sehnal tytéž Wrangler džíny, které měl tenkrát
Freddie. Měli jsme i stejné adidasky a nechali
jsme vyrobit i typické bílé tílko. Byli jsme posedlí detaily.“

Nejen pro mě. Freddieho život je důležitý pro desítky milionů lidí.“

během natáčení upozornil, ale až třeba během
třetího, čtvrtého jetí. A oni nakonec použili tu
původní verzi.“ Phoebe byl „v práci“ každý
den od rána do večera po celých pět měsíců.
„Měl jsem nejpřísnější pracovní smlouvu v životě. Třeba s Freddiem jsem celých dvanáct let
neměl vůbec žádnou!“
Live Aid – dokonalost podruhé
Jako první se kvůli nestálému anglickému
počasí točila vrcholná scéna filmu – vystoupení skupiny na Live Aid. Přesná replika
pódia ze stadionu ve Wembley z roku 1985
vyrostla na starém vojenském letišti Bovingdon severovýchodně od Londýna. Že vše
bylo nachystané do nejmenšího detailu, prozrazuje zkušenost Milana Šatníka: „Již dávno
před natáčením měli filmaři ve velíně připravenou papírovou maketu pódia včetně všech

Přesné pódium, pohyby i adidasky
„Pódium dodala stejná firma, která ho stavěla
v roce 1985, a to včetně dvou původních montérů!“ zmiňuje Freestone. Mužem, jenž se
o dokonalou kopii zasloužil nejvíce, je Aaron
Haye, vedoucí výpravy filmu. „Postavili jsme
masivní konstrukci, vysokou zhruba pět metrů,
což odpovídá té původní. Potom jsme vztyčili
stan pro backstage. Obnovili jsme stejné obří
věže z lešení, jako byly na Live Aid, včetně všech
plakátů a log, které zdobily scénu,“ vzpomíná Haye. Podkladem pro tvorbu scény byly
dobové fotografie a dokumenty. Přestože
vše vypadá dokonale přesně, Haye přiznává
i drobné změny, které si vyžádalo vyprávění
příběhu na filmovém plátně. „Backstage byla
v pětaosmdesátém mimo stadion. My jsme se
rozhodli přenést ji blíže k pódiu, abychom vytvořili zajímavější a rušnější atmosféru, když

Jak se dělá dav
Když bylo hotové vystoupení skupiny, pozornost se přesunula na diváky. „Tato pasáž
se točila zhruba týden,“ vzpomíná Freddieho
komorník. „Ve filmu máte pocit, že vidíte tisíce fanoušků. Ve skutečnosti to bylo pouhých
tři sta lidí, kteří střídali kostýmy a maskování.“
Ovšem nejdůležitější práci na scéně Live
Aid odvedlo studio DNEG v čele s Paulem
Norrisem. Mělo na starosti vizuální efekty.
Díky nim dostaly záběry natočené na letišti
Bovingdon vzhled skutečného stadionu ve
Wembley plného fanoušků. „Dav je základem té scény, musel tedy vypadat přesvědčivě.
Nejprve jsme natočili každého z komparzistů
zvlášť z různých úhlů na zeleném pozadí. Díky
tomu jsme pak mohli složit dav, jak jsme potřebovali. Nikde ale neuvidíte počítačem vytvořené lidi. Všichni jsou reální,“ říká Paul Norris.
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nout a pak je smíchat dohromady.“ vysvětluje
John, jak dosáhl efektu davu. „Nakonec jsem
přidal Freddieho zpěv, tak jak jej natočili filmaři.“ Jestli se ovšem někdo v této změti hlasů
pozná, nelze zaručit. Nejen za tuto scénu byl
John společně s kolegyní Ninou Hartstone
odměněn Oscarem v kategorii Nejlepší střih
zvuku.

Jiné to ovšem bylo se zpěvem diváků. Pár
měsíců před začátkem natáčení byla vyhlášena akce Put Me In Bohemian se sloganem:
„Zazpívej song Bohemian Rhapsody a můžeš
se slyšet ve filmu.“ Přes speciální mobilní apli-

kaci a webové stránky tisíce fanoušků zazpívaly klasický song a nahrávky se dostaly na
stůl hudebnímu producentovi londýnského
studia Abbey Road Johnu Warhurstovi. „Nejprve jsem si musel všechny nahrávky poslech-

Posedlí detaily
„Nesmíte zapomínat, že je to hollywoodský
film. Obsahuje mnoho pravdivých údajů, nicméně filmaři museli fakta uzpůsobit tak, aby
dokázali vměstnat celý Freddieho život do
dvou hodin. Pro mě je to naprosto přijatelné,“ vyjadřuje se Peter Freestone k otázce
zpracování skutečných událostí ve filmu.
„Na place nikdo neřešil smyšlenky ve scénáři.
Ten byl prostě daný a všichni se snažili ho do
puntíku naplnit,“ říká Milan Šatník. Ačkoli se
McCartenův scénář dopouští mnoha dějových zkratek, časových nepřesností či zcela

fabuluje (více v samostatné reportáži), výprava filmu se naopak snažila být absolutně
přesná ve všech detailech. „Mým úkolem bylo
dát týmu Foxu veškeré, někdy pouze zdánlivě
užitečné, informace, rekvizity, autentické nahrávky, kostýmy, fotografie. Oni podle toho
vytvořili repliky,“ říká Greg Brooks, oficiální
archivář skupiny. „Stejně jako kdysi samotní
Queen byl i filmový tým posedlý detaily. Chtěli
vědět všechny dostupné informace pro každou scénu. Například kostýmy. Nestačilo jim,
že Freddie měl tehdy na sobě džíny. Museli mít
ten správný model pro rok 1972, se stejným
opaskem, přesné ponožky i boty. Jednou jsem
dostal otázku: Máte nějaké fotky Rogerových
ponožek, Gregu? A to rozhodně nebyla ta nejpodivnější.“ Podobnou zkušenost má i Milan
Šatník: „Byl jsem u toho, když se řešilo, z jakého
šálku by Freddie pil. Produkce pak sehnala ten
samý typ japonského šálku, který měl Freddie
v Garden Lodge.“ Hlavním zdrojem originálních rekvizit byl ovšem Brian May. Filmařům

půjčil několik svých oděvů, mimo jiné župan
se svým jménem na zádech a sametově bílou bundu, jež se objevila ve scéně v kanceláři Jima Beache. Kostýmový designer Julian
Day přiznává, že některé kostýmy neodpoví-

daly ději: „My jsme je přesto zařadili, protože
jsme tušili, že je diváci rádi uvidí.“ Day dokonce požádal o spolupráci na vytvoření kopie
slavného Freddieho bílého kostýmu anděla
jeho autorku Zandru Rhodes, známou mód-

ní návrhářku. Ten byl určen pro vystoupení
v japonském Budokanu, které ovšem nakonec skončilo ve sřihačově koši. Původní
autoři vytvořili i klasický kostým, kterým
zpěvák s oblibou ukončoval koncerty – korunu a královský hermelín. Ten měl to štěstí,
že se na plátna kin dostal. Mihne se na párty
v Garden Lodge.
Old lady is too old
„Brian také zapůjčil několik kytar, včetně Fender Telecaster, kterou měl na Live Aid“ říká Peter Freestone. Supervize nad nimi připadla
tomu nejpovolanějšímu, kytarovému technikovi Petu Malandronemu, který se stará
o Brianův kytarový arzenál, včetně kousku
nejvzácnějšího, milované krbovky. „Rudý
speciál samotný ve filmu bohužel nehraje,“
říká Pete. „Po padesáti letech používání by
na plátně působil příliš opotřebovaně, a tak
jsme jej nahradili dvěma replikami Guyton.“
Hlavním úkolem Peta bylo dohlédnout, aby
všechny nástroje a technika vypadaly jako ty
původní ze sedmdesátých let. „Nebylo to lehké, protože tenkrát Queen používali vybavení
z druhé ruky. Naštěstí Brianova sbírka je dost
rozsáhlá.“
Věřil jsem, že jsem v Garden Lodge
Co nejvěrnější měly být i interiéry. „Filma-

Místo hnoje Bohemka
Další důležitou lokalitou pro natáčení filmu
byla farma, kde Queen nahrávali A Night At
The Opera. Album ve skutečnosti vznikalo
v několika studiích, ale pro zjednodušení
bylo ve filmu nahrávání zasazeno do slavného Rockfieldu. Rockfieldova farma je dodnes
existující a fungující studio, které poskytuje
naprosté soukromí, jež skupina, stejně jako
mnoho jiných kapel, vyžadovala. Bez zajímavosti není, že zde v roce 2014 natočily své
album, jednoduše nazvané Rockfield, české Chinaski. Reálné prostory z důvodu dobových úprav nebylo možné použít. Aaron
Haye našel místo, které dokonale fungovalo.
Dvě stě let stará dubová stodola v blízkosti Londýna, ve které byli koně, seno a hnůj.
Haye ji vyčistil a vytvořil autentické nahrávací studio. Jeho dominantou byl obrovský
retro-futuristický mixážní pult. „Dali jsme
té scéně nádech sedmdesátých let. Když pak
přišel na natáčení Brian May a zahrál kousek
sóla Bohemian Rhapsody, měl jsem husí kůži,“
vzpomíná Haye. Producent King měl obavy
o vyznění této pasáže: „Není úplně jednoduché převést na plátno tvůrčí proces kapely
a ukázat, jak vznikaly všechny ty zvuky. Ale
myslím, že to do příběhu patří a že si to diváci
užívají.“

skupině přidal John Deacon a celý song ´39
na koncertě v Budokanu v Japonsku. Americká filmová akademie Johnovo umění
nakonec ocenila Oscarem za nejlepší střih.
„Nepochybně si ho zasloužil, fandil jsem mu
po celou dobu,“ raduje se z Ottmanova úspěchu Freestone. Přesto se objevily negativní
ohlasy, které oscarového editora kritizují za
scénu, kde se kapela v restauraci poprvé
setká s Johnem Reidem. „Kdykoli tu scénu
vidím, dal bych si nejraději pytel na hlavu,“
uznává pochybení John. „Několikrát jsem ji
předělával, protože byl požadavek na zpomalení střihu, ale už nebyl čas si s ní vyhrát. Pokud
se někdy bude dělat prodloužená verze filmu,
rád bych ji přestříhal.“
Němec Milan
„Já jsem takový árijský typ. Před pár lety jsem
hrál malou roli německého vojáka, hodil jsem
se jim pro svůj vzhled. Když přišla nabídka podívat se Londýna na natáčení filmu, kde už v té
době byl můj blízký kamarád Peter Freestone,
rozhodl jsem se využít příležitost a poslal jsem
do studií Foxu své německé fotografie. Za týden jsem dostal pozvánku na casting na scénu
v Mnichově, pro kterou potřebují německého herce. Neváhal jsem ani minutu a koupil
letenky směr Londýn,“ říká pyšně Milan Šatník, který v současnosti s Peterem pořádá

„Filmaři museli fakta uzpůsobit tak, aby dokázali vměstnat celý
Freddieho život do dvou hodin. Pro mě je to naprosto přijatelné.“
ři oslovili Mary Austin s prosbou o natáčení
v Garden Lodge, ale ona odmítla,“ smutně
přiznává Freddieho komorník s pomyšlením
na, do dnešních dnů perfektně zachovalé,
zpěvákovo sídlo. Produkce tak musela iluzi
Freddieho domu vybudovat v objektu jiném. „Poskytl jsem jim svoje fotky, radili jsme
se o barvě stěn a nábytku. Když jsem pak viděl výsledek, řekl jsem: Není to Garden Lodge,
ale zhruba takhle nějak by to mohlo vypadat.
Freddieho ložnice je ve filmu určitě menší, ale
třeba japonský pokoj, v němž Freddie telefonuje s Mary, byl velmi povedený.“ Budovou, kam
filmaři vstoupit mohli, byl dům Bulsarových
v londýnském Felthamu. „Dnes už tam žije
jiná rodina a samozřejmě se nezachovalo původní vybavení. Museli jsme ho tedy upravit,“
říká šéf výpravy Aaron Haye. Protože neexistuje moc dobových fotografií jejich domu,
filmaři improvizovali. Snažili se interiér vykreslit tak, aby podal svědectví o oblasti,
v níž Freddie vyrostl, a o ekonomických poměrech té doby. Také zahrnuli vizuální vlivy
z Indie a Zanzibaru.
16
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Střihoruký John
Mužem číslo dvě, hned po režisérovi Bryanu Singerovi, byl mistr střihu John Ottman,
blízký přítel Singera a letitý spolutvůrce jeho
filmů. Není divu, že jej přizval i ke spolupráci
na tomto počinu. „Střih je naprosto fantastický. Když sedíte u natáčení, nemůžete vůbec posoudit, jak film nakonec dopadne,“ říká Peter
Freestone. „Říkal jsem si: Ale jo, mohl by to být
dobrý film. Ale když potom vidíte výsledek, jak
to sestříhali a dali dohromady, je to naprosto
úžasné.“ John Ottman měl náročnou práci
kvůli velkému množství vzniklého materiálu. Musel, i když nerad, hodně krátit. „Naším
cílem bylo ukončit film kompletním Live Aid,“
říká Ottman. Natočené skladby Crazy Little
Thing Called Love a We Will Rock You však
musely z časových důvodů pryč. „Tyto momenty bych si přál ve filmu nechat. Bohužel to
nebylo možné, ale dostaly se alespoň na DVD,“
dodává. Další vystřižené scény jsou: Freddie
v newyorských klubech v osmdesátých letech, jak Freddie napsal Crazy Little ve vaně,
jak Freddie vytvořil znak skupiny, jak se ke

přednášky o hrozbách AIDS. „První dva dny
jsem strávil v kostymérně. Trvalo neskutečně
dlouho, než jsme vybrali, co budu mít na sobě.“
Milan získal malou roličku člena bandy, kterou přivede Paul Prenter do Freddieho mnichovského domu právě ve chvíli, kdy dorazí
Mary. „Natáčelo se asi hodinu jízdy od Londýna. Scéna, která má ve filmu několik minut, se
točila čtyři dny. Bylo to velmi náročné, protože
venku byly dva stupně, pršelo a filmaři dělali
umělý déšť. Opakovalo se to pořád dokola.
Režisér řekl třeba: máš blbě košili a točíme
znova a znova. Byli jsme úplně promrzlí.“ Zajímavostí je, že Allen Leech ve filmu osloví Milana vlastním jménem. „V pauze při natáčení
jsme se s Allenem bavili o všem možném, až se
najednou začal pídit po typických německých
jménech, která by mohl použít pro mé oslovení. Pak si řekl, že Milan rozhodně nezní britsky,
že to tam klidně takto nechá. Když se rozběhla
kamera, řekl: Milane, usaď naše hosty a postarej se o ně. Původně byla scéna delší a dokonce
jsem i mluvil. Sedl jsem si na gauč a Paul se mě
zeptal, co si dám. A já odpověděl: Dám si vodRudý Speciál 17

dodává Peter. Aaron
Haye se postaral o rekvizity: „Byli jsme nadšení, protože jsme našli
přesný model vysavače,
který Freddie použil
v originálním klipu,
a stejný budík, který na
začátku vypouští páru.“
V konečném střihu se
však ani jedno do filmu
nedostalo. Kostymér
Day objevil také klobouček shodný s tím,
jaký měl Roger, i se
stuhou v téže barvě.
„Joe a Ben, představitelé
Johna a Rogera, si ze mě
celou dobu utahovali, že
když jsem dělal u Freddieho, tak jsem měl knír.
Naléhali tak dlouho,
až jsem si ho musel nechat narůst. Moje fotka
s knírem právě z natáčení Break Free se pak
objevila na internetu. Už
nikdy víc knír nechci!“
směje se hladce oholený někdejší Mercuryho
osobní asistent.
ku s ledem, tak jak to máme všichni rádi. Ale
nakonec to vystřihli.“ Přestože Milan ztvárnil
bezvýznamnou roli, kterou snadno přehlédnete, filmaři se o něj starali královsky. Měl
vlastní apartmá i svého řidiče, který ho každý den vozil z centra Londýna na plac. „Každé ráno mě přivezli na základnu. Byla obrovská. Kamióny, pojízdné kostymérny, ohromné
maskérny a samozřejmě catering. Najedli jsme
se a šli se obléct a
nalíčit. Každý měl
svoji kóji s věcmi.
Pak přijel autobus a odvezl nás
přímo na místo
natáčení.
Vždy
se začínalo diskuzí, jak se daná
scéna bude točit.
A tím se rozjel ten
nekonečně dlouhý den, kdy se deset vteřin natáčí a pak se hodinu čeká.“ Dlouhou chvíli si
Milan krátil povídáním s kolegy. Nejvíc času
však strávil s mužem číslo jedna. „S Bryanem
Singerem mě seznámil Peter. Navštívili jsme ho
v jeho obrovském apartmá s výhledem na celý
Londýn těsně před odchodem na velkou párty,
kam všichni z filmu měli jet. A on se na poslední chvíli rozhodl, že na party nepůjde a stráví
večer pouze s námi. A tak jsme se společně
opili. Skončili jsme až ve čtyři ráno. A nejhezčí
na tom bylo, že jsme se vůbec nebavili o práci.

Probrali jsme všechno, ale o filmu nepadlo ani
slovo. Jindy nás zase vzal do luxusní michelinské restaurace v Londýně. Bylo to děsně nóbl,
ale to jídlo se vůbec nedalo jíst. Bryan je takový
pohodář, že i do takového podniku jel pouze
v teplákách.“
Mnoho práce na čtyřicet sekund
Další scénou, ve které si tým Foxu vyhrál

Freddie Fucking Mercury
Nelehký úkol měli filmaři se splněním podmínky přístupnosti filmu. Na rozdíl od původních verzí scénáře, které nepočítaly
s dětskými diváky a mohly tak zobrazit i ostřejší scény, finálně zvolená cesta vyžadovala velkou opatrnost a také cit pro vyváženost
snímku. Aby nebyl příliš drsný, ale ani příliš
sladký. „Podle amerického zákona nesmí přístupný film zobrazovat drogy,“ vysvětluje Phoebe.
„Ale dá se to obejít nenápadným
záběrem na stůl
ušpiněný od bílého prášku. Dále je
přesně dán počet
cigaret, který se
ve filmu může objevit. Ale to pouze za podmínky, že postava,
o které snímek vypráví, ve skutečnosti opravdu kouřila. Takže pokud by Freddie nekouřil,
nesměli by ho vyobrazit s cigaretou. Další, co
je zakázáno, jsou vulgarity. Může být řečeno
pouze jediné slovo ,fuck´ za celý film. Myslím,
že toto slovo si tvůrci dokonale vychutnali.“
Jedna jediná „sprosťárna“ zazní, když Freddie oznamuje ostatním, že trpí AIDS. Sám
sebe zde označí jako „Freddie Fucking Mercury“. Bez zajímavosti není, že přes všechna
tato opatření byl film zhledán nevhodným

„Může být řečeno pouze jediné slovo
,fuck´ za celý film. Myslím, že toto slovo si
tvůrci dokonale vychutnali.“
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s každičkým detailem, byl videoklip I Want
To Break Free. Je až s údivem, kolik energie
věnovali pouhým čtyřiceti sekundám filmu.
„Poprvé jsme s režisérem Singerem opustili náš
stan a on režíroval klasicky za kamerou. Filmaři se totiž rozhodli natočit scénu postaru, nedigitálně, aby opravdu vypadala jako původní
klip,“ vzpomíná Freestone. Použili 35mm
kameru Arriflex 35 BL, na kterou Queen v té
době klipy točili. „Na konkrétně tuhle kameru byl natočen videoklip These Are The Days
Of Our Lives, tedy poslední Freddieho video,“

pro mládež v Malajsii a Číně. Tamní distributoři museli vystřihnout scény, které ukazují
bisexuální nebo homosexuální chování. A to
včetně té, ve které se Freddie přizná Mary,
že je gay. Film se v tamních kinech promítal
s celkovou stopáží kratší o tři minuty.
Playback vždy hodně nahlas
„Není to tradiční biografický film, je to oslava
jejich hudby,“ řekl Bryan Singer. Úkolem dát
dohromady hudbu k filmu byla pověřena
hudební supervisorka Becky Bentham. „Měli
jsme k dispozici všechny songy Queen ve všech
stopách, tedy zpěv zvlášť od hudby. Tam, kde
nebylo možné použít originál, jsme využili
zpěv Marca Martela nebo Ramiho. Díky tomu
je výsledek co nejvíc autentický,“ říká Becky
o nahrávání, které probíhalo v legendárním
londýnském studiu Abbey Road. „Budeme
používat Freddieho hlas, co nejvíc to bude
možné, a stejně tak můj,“ nechal se slyšet v té
době Rami. „Ani já jsem před dokončením filmu nevěděl, kde přesně bude použit můj hlas.
Nesnažil jsem se to moc zjišťovat, chtěl jsem,
aby to i pro mě bylo překvapením,“ říká zpěvák Marc Martel, kterého objevili samotní
Queen díky projektu Queen Extravaganza.
Becky požadovala, aby Rami během filmování zpíval společně s nahrávkou. „Je to důležité z důvodu pohybu krku a obličejových
svalů.“ Při Live Aid pouštěla záznam hodně
nahlas, aby se herci dostali do správné nálady. Důraz se kladl i na zvládnutí hudebních
nástrojů. Brian dal Gwilymu několik lekcí hry
na kytaru a Roger ukázal své umění Benovi.
„Stejně jako Rami i oni strávili spoustu času
zkoušením,“ dodává Becky. Na natáčení scény ve studiu Rockfield, kde vzniká song Bohemian Rhapsody, opět dorazil Brian a předvedl Gwilymu, jak má zahrát sólo na kytaru.
Nelze opomenout ani kvalitu zvuku. Film byl
natočen technologií prostorového zvuku
Dolby Atmos. Mistři zvuku Paul Massey, Tim
Cavagin a John Casali byli za finální zvukový
mix odměněni Oscarem.
Briane, are you doing all right?
Scenáristickým nápadem bylo použít do
filmu song Doin´ Alright, který je jakousi
spojnicí mezi Smile a Queen. Brian oslovil
Tima Staffella, zda by pro potřeby snímku
nenatočil jeho novou verzi. Původní skladba
se nedala použít, bylo zapotřebí uzpůsobit
zvuk. „Neměl jsem tušení, že se film bude zabývat také Smile,“ říká Tim. „Brian mě požádal, abych písničku znovu nazpíval a nahrál
basovou kytaru. S Rogerem poté dotočili svoje
party. Původní verze byla natočená na starý
analogový pásek. Zajímavé bylo použít techniku roku 2018 k dosažení zvuku, který by připomínal zvuk roku 1969.“ Brian také natočil
vlastní verzi slavné znělky 20th Century Fox,
která zazní na úplném začátku filmu. Že se
nemohl dočkat reakcí publika na svůj odvážRudý Speciál 19

ný počin, dokládá potajmu natočené video,
které umístil na svůj Instagram. „OK. Jsem
špatný chlapec. Ale nemůžu odolat zachycení
tohoto momentu. Právě sedím v New Yorku na
premiéře našeho filmu a je to první příležitost
slyšet reakce na moji verzi Fox fanfáry.“
Prostě odjel
„Je to bezpochyby Singerův film. Natočil osmdesát pět procent filmu,“ shodují se Freestone
a Šatník. „Na Bryanovi bylo celou dobu vidět,
jak pro ten film dýchá. On neměl v žilách krev,
měl tam Queeny,“ sdílí osobní zkušenost Milan, který zůstal i po natáčení s režisérem
v kontaktu. Přesto se koncem listopadu
začaly v novinách objevovat titulky o krizi
během natáčení, neshodách režiséra s herci
a o častých Singerových absencích. „Bryan
pracoval v kuse třičtvrtě roku, od rána do noci,
a neměl jediný den volna,“ hájí režiséra Milan.
„Díky tomuhle pracovnímu tempu se u něj
začaly vyskytovat zdravotní problémy. Ale
hlavní důvod byl, že onemocněla jeho máma.
Opakovaně žádal produkci o pár dní volna
a myslím, že prostor na ně by se mezi natáčením našel. Ale produkce byla jiného názoru,
volno mu nedala, a tak si ho vzal sám. Řekl,
že svoji mámu miluje, a prostě jel.“ Novinové
články však přinášely informace, že Singer
z natáčení často odcházel dřív. Objevily se
i vzkazy producentů a Ramiho Maleka, že
jeho chování je neúnosné a neprofesionální.
Svou roli měly sehrát i tvůrčí hádky Ramiho
a Bryana. Při jedné z nich měl režisér po herci
hodit nějaký předmět. Tom Hollander, který
hraje Jima Beache, prý nakrátko opustil film
kvůli Singerově chování. Spekulovalo se
i o režisérově výměně, když za něj údajně
musel zaskočit hlavní kameraman Newton
Thomas Siegel, který, dle slov novinářů, „to
rozhodně neměl v popisu práce“. Poté, co se
Singer nevrátil na plac po natáčecí pauze na20
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plánované na Den díkůvzdání, vydala společnost Fox 1. prosince oficiální prohlášení:
„Twentieth Century Fox dočasně zastavila výrobu Bohemian Rhapsody kvůli neočekávané
nedostupnosti Bryana Singera. Důvodem jsou
zdravotní problémy týkající se jeho a jeho rodiny. Bryan doufá, že se brzy vrátí zpět k práci.“
Producent King se k situaci vyjádřil: „Je to
nešťastná situace. Máme posledních šestnáct
nebo sedmnáct natáčecích dnů a Bryan musí
řešit nenadálou rodinnou situaci. On je ten typ
člověka, který tyhle věci musí mít na sto procent pod kontrolou. Chce zastavit natáčení
a vypořádat se s tím, ale studio chce, aby se točilo dál. A samozřejmě mým úkolem je chránit
film za každou cenu, a to také udělám.“ O tři
dny později bylo rozhodnuto. „Bryan Singer
již není režisérem filmu,“ stálo ve strohém
prohlášení studia Fox. Bryan na to obratem
reagoval: „Nechtěl jsem nic víc než dokončit
tento projekt a uctít tak památku Freddieho
a Queen. Fox mi to ovšem neumožnilo, protože jsem se v první řadě musel postarat o své
zdraví a zdraví svých milovaných. Drby o tom,
že můj nečekaný odchod z filmu byl vyvolán
sporem, který jsem měl s Rami Malekem, nejsou pravdivé. Měli jsme občas spory, ale ty se
týkaly v první řadě tvůrčího pohledu na film.
Vše jsme vyřešili a pokračovali v práci společně až do doby těsně před Dnem díkůvzdání.“
Milan Šatník potvrzuje, že Bryana vyhazov
velmi mrzel: „Bylo mu moc líto, že nemohl být
u finále, u poslední klapky, kdy si pak všichni dají panáka a řeknou: máme hotovo. Ale
vzhledem k tomu, že většina filmu byla jeho
práce, ví, že k úspěchu přispěl nemalou měrou,
a dál to neřeší.“
Do finále s Dexterem
„Dnes jsem od našeho nového hlavního pilota Dextera Fletchera dostal vlastní ředitelskou
židli. Jsem velmi dojatý. Atmosféra na natáčení je skvělá. Celý štáb prošel bouří, která by
mohla potopit mnoho lodí, ale všichni jsou
stále na palubě, plní optimismu – a tým je silnější než kdy předtím,“ reagoval Brian poté,
co bylo natáčení znovu obnoveno. Již dva
dny po vyhození Singera měli producenti
náhradu. Uvažovali o Ridleym Scottovi, ale
nakonec se režie ujal Dexter Fletcher, který
byl u projektu v prvopočátku. „Řekli mi: podívej, ten film je potřeba dodělat a my ti důvěřujeme,“ vzpomíná Fletcher. „Zbývalo několik
posledních natáčecích týdnů a především
střih. Byl jsem rád, že již natočený materiál
je skvělý. Mou prací tedy bylo především vše
zhlédnout a pokračovat v započatém stylu.“
Natáčení se rozběhlo ještě před Vánoci. Novému režisérovi připadlo natočení samého
začátku příběhu, tedy doba vzniku Queen.
Peter i Milan se shodují, že změna režiséra
je na natočených scénách znát: „Ten začátek
je takový nemastný neslaný. Film se rozjede až
později. Samozřejmě do jisté míry je to dáno

scénářem, ale nám se pozdější, tedy Singerovy, scény zamlouvají víc.“ Definitivně hotovo
bylo 30. ledna 2018. „Balíme! Byla to jízda.
Neuvěřitelný tým a vrcholné výkony herců. Byl
to neobyčejný projekt. Doufám, že jsme skvěle
uctili památku Queen a Freddieho,“ tweetoval
v den poslední klapky Gwilym Lee.
Film bez režiséra
Podle Americké asociace režisérů musí mít
každý film pouze jednoho režiséra. Ve sporných případech sama asociace určí, kdo
dostane v titulcích označení „Directed by“.
V případě Bohemian Rhapsody byl v červnu
2018 režisérem uznán Bryan Singer a Dexter
Fletcher si vysloužil pozici výkonného producenta. „Nemrzí mě to, jsem pyšný, že jsem
mohl být součástí filmu a že jsem ho pomohl
dokončit,“ říká Fletcher. Vyskytl se ovšem jiný
problém, nebo chcete-li velmi neobvyklá situace. Studio Fox a producent Graham King
se se Singerem rozešli ve zlém. A tak se creditovaný režisér jednoho z nejúspěšnějších
filmů hollywoodské historie neobjevil ani
na premiéře, ani na žádném předávání cen
včetně Oscarů, a žádný oficiální materiál Sin-

„Rami, Lucy a kluci dali dohromady
monumentální show
— mnohem lepší, než je originál!“
gera ani slovem nezmiňuje. Žádný z oceněných ho nevzpomenul ve své děkovné řeči.
Režisér jako by neexistoval. Všechny oficiality, běžně v kompetenci režiséra, u Bohemian
Rhapsody převzal producent King. Ani sám
Singer se o filmu veřejně nevyjadřuje, dokonce odstranil všechny fotografie z natáčení ze svých účtů na sociálních sítích. Tolik
zloby kvůli pár absencím a návštěvě nemocné matky? A nebo to snad bylo od začátku
úplně jinak? Myslíte si to? Me too!
„Film Bohemian Rhapsody vypráví o rodinách
a vztazích, o nadějích a touhách, o smutku
a zklamáních, ale hlavně o vítězstvích a naplnění snů. A to způsobem, který se dotkne
každého. Rami, Lucy a kluci dali dohromady
monumentální show – mnohem lepší, než je
originál!“ hodnotí film Brian May.
A Peter Freestone uzavírá: „Nenajdu ve filmu
nic, co by se mi nelíbilo. Snad jediná věc mi
tam chybí – Freddieho smích. Freddie se často
doma smál. Ale zase oceňuji, že film neukazuje Freddieho pláč. Za dvanáct let, co jsem byl
s Freddiem, jsem nikdy neviděl jeho slzy. Smutného? Ano. Naštvaného? Ano. Ale nikdy, nikdy
nebrečel! A v tom je film přesný.“ ■
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Angažmá do skupiny Smile
Film: Freddie se vypraví na koncert skupiny Smile. Po koncertě se osmělí a osloví Briana a Rogera na parkovišti. Nabídne
jim své písničky, ale oni mu sdělí, že jde
pozdě, protože skupinu právě opustil
zpěvák Tim Staffell. To Freddieho zaujme a nabídne se jim jako nový zpěvák.
Skutečnost: Freddie znal Tima dřív
než ostatní, a to ze studií na Ealing Art College, kde se velmi přátelili. Tim ho seznámil
s Brianem a Rogerem. Freddie pravidelně
chodil na jejich koncerty, jezdil s nimi v dodávce, bydleli ve společném bytě. Sám v té
době ale vystupoval ve svých projektech. Po
odchodu Tima začal s Brianem a Rogerem
diskutovat o založení nové kapely.

■ Karel Lehner
Od první chvíle, kdy jsme zhlédli trailer k chystanému
filmu, začala mezi fanoušky kolovat obava o přesnosti
životopisných údajů zobrazených ve snímku. Detaily,
kterých si běžný divák možná ani nevšimne, mohou být
pro skalního fanouška Queen problémem, přes který se
dokáže jenom těžko přenést, a celý film pro něj ztrácí
hodnotu. Nechám na vašem posouzení, jak dobře se
scenáristovi Anthony McCartenovi povedlo balancovat
na této tenké hraně. On sám o tom řekl: „Film je přesný
ve všech nejdůležitějších detailech. Brian a Roger mi
poskytli přesná fakta, ale dovolili mi je malinko upravit,
z důvodu dramatického spádu příběhu. Pochopili, že
děláme film, ne dokument.“ V následujících řádcích
najdete srovnání vybraných faktů tak, jak je zobrazuje
film a jak se odehrály ve skutečnosti. Rozhodně však
nelze říct, že skutečnost nebyla zajímavá a bylo ji tedy
třeba přibarvit.
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Seznámení s Mary
Film: Stejnou noc Freddie potká na koncertě
Mary. Kamarádka na ni prozradí, že pracuje
v butiku Biba. Tam ji Freddie později vyhledá.
Skutečnost: Mary představil Freddiemu Brian, když s ní byl na schůzce on! Freddie se
osměloval půl roku, než ji pozval na rande.
Ani u ní to nebyla láska na první pohled. Myslela si o něm, že je nafoukaný. Po jednom
koncertě ho dokonce nechala čekat u baru
a utekla. Jediné, co je pravdivé, je Maryina
práce v butiku Biba.
John Deacon
Film: Spolu s novým zpěvákem je na koncertě
představen i nový baskytarista John Deacon.
Skutečnost: John přišel do skupiny až jako
poslední, zhruba rok po jejím vzniku. Před
ním se na pozici baskytaristy vystřídali Mike
Grose (duben–srpen 1970), Barry Mitchell
(srpen 1970–leden 1971) a Doug Bogie (leden–únor 1971).
De Lane Lea
Film: Queen prodají dodávku, aby
mohli natáčet ve studiu první album.
Skutečnost: Nahrávky ve studiu De Lane
Lea pořídili zdarma výměnou za to, že vyzkouší nové vybavení studia.

Prstýnek pro Mary
Film: Freddie řekne Mary, že je láska jeho
života, a vytáhne zlatý prstýnek s briliantem v klasické krabičce, načež ji požádá o ruku. Mary nadšeně souhlasí.
Skutečnost: Dle rozhovoru s Mary z roku
2013 dostala prstýnek jako dárek k Vánocům. Freddie předání pojal jako vtipnou hru,
kdy Mary musela rozbalit velkou krabici, ve
které byla menší, v ní další menší a tak dál, až
v poslední nejmenší byl prstýnek. Na rozdíl
od filmového briliantu byl osazen zeleným
nefritem. Maryin nadšený souhlas je pravdivý.
Ray Foster
Film: Queen bojují se šéfem nahrávací společnosti, kterému se nelíbí
skladba
Bohemian
Rhapsody.
Skutečnost: Předlohou postavy je šéf EMI
Roy Featherstone, ten však měl Queen v oblibě. Pravdivý je spor o délku songu, kvůli
němuž se nehodil na singl.
Jim Hutton
Film: Freddie se s Jimem sblíží na párty
ve svém domě, na které Jim dělá číšníka. Jim však Freddiemu prozradí pouze svoje jméno. Freddie zoufale hledá jeho adresu v telefonním seznamu.
Najde ho až těsně před koncertem Live Aid.
Skutečnost: Jim byl kadeřník a pracoval
v hotelu Savoy. S Freddiem se seznámili v night clubu.
John Reid
Film: Freddie vyhodí manažera Johna Reida v bouřlivé hádce v autě v New
Yorku, protože si myslí, že chce rozbít skupinu nabídkou sólového alba.
Skutečnost: John opustil skupinu po vzájemné domluvě z časových důvodů. Nestíhal dělat manažera současně Queen a Eltonu Johnovi.

Skupina se nikdy nerozpadla
Film: Freddie dostává nabídku čtyř milionů dolarů na sólové album a chce delší
přestávku se skupinou. Následuje hádka
v jeho domě, kterou Freddie zakončuje
slovy, že nikoho ze skupiny nepotřebuje.
Skutečnost: Freddie nebyl první, kdo natočil sólové album. Před ním vydali vlastní
počiny jak Brian, tak Roger. Na přestávce se
dohodli všichni členové pro celkové vyhoření a únavu z desetiletého koncertování bez
delší pauzy. Freddie práci na svém albu kombinoval s nahráváním desky The Works.
Paul Prenter
Film: Záporná postava příběhu, divák ho
celou dobu nesnáší. Paul zatají Freddiemu informaci o chystaném koncertě Live
Aid. Freddie Paula za deštivé mnichovské
noci vyhodí. Ten následně v televizi promluví o zpěvákově bujarém životním stylu.
Skutečnost: Paul zdaleka nebyl tak záporný.
Podle Petera Freestonea filmaři do jeho postavy vtělili několik osob z Freddieho okolí,
kteří ho využívali. Informace o zpěvákově
soukromí skutečně prodal do bulvárního
deníku The Sun. Jeho pracovní a osobní
vztah s Freddiem skončil poté, co Paul zničil
Freddieho byt při jedné bujaré párty, která
se konala bez Freddieho vědomí. Prenterova
rodina se po zhlédnutí filmu v médiích ohradila proti negativnímu vyobrazení Paula.
Live Aid
Film: Účast na koncertu je hlavní dramatická
zápletka druhé části filmu. Kvůli Paulu Prenterovi se o něm Freddie dozví pozdě a naléhá
na Jima Beache, aby tam kapelu na poslední
chvíli dostal. Tomu se to povede a skupina
se tak po dlouhé době dává dohromady.
Skutečnost: Queen potvrdili svoji účast
včas, stejně jako ostatní účinkující, měli ale
problém s tím, jak budou přijati u publika,
které nepřišlo výhradně na Queen. Navíc
se necítili ve svém kůži, protože nehráli
na vlastní hudební aparát a také kvůli dennímu světlu nemohli použít reflektory, které
dávaly jejich vystoupení patřičný vzhled.
Rozhodně se nejednalo o koncert po delší
pauze, dva měsíce předtím Queen dokončili
turné k albu The Works.

Oznámení nemoci AIDS
Film: Dramatická scéna v ponuré nemocnici, v níž si Freddie vyslechne svůj ortel, je
filmařský majstrštyk, který vyvolá potřebné
emoce před grandiózním finále filmu, koncertem Live Aid.
Skutečnost: Freddie oznámil kolegům z kapely svoji diagnózu až v roce 1987. Nicméně
samotní Brian a Roger připouštějí, že je dost
dobře možné, že Freddie ji znal daleko dříve.
Usmíření s otcem
Film: Zápletka o problematickém vztahu
Freddieho s otcem vyústí v jejich usmíření
v den koncertu Live Aid.
Skutečnost: Ta je bohužel smutnější a prostší. Freddie se od svých kořenů odtrhl zcela.
S rodinou se vídal velmi zřídka, k dojemnému usmíření nikdy nedošlo.
Pravda, ale s jiným datem
Film:
1) Triumfální koncert v brazilském Rio de Janeiro je ve filmu zasazen do sedmdesátých
let. Freddie jej sleduje společně s Mary a následně se přizná, že je gay.
2) Vznik písně We Will Rock You se naopak
odehrává až v roce 1980. Freddie má již krátké vlasy a knírek.
3) Ve scéně ve Freddieho domě, v níž dojde
k rozpadu skupiny, použije zpěvák repliku:
„Už jsem z toho unavený – album, turné, album, turné.“
4) Jednou z podmínek pro přijetí Freddieho
zpět do skupiny je, že o autorství skladeb
se budou dělit rovným dílem, bez ohledu
na to, kdo skutečně složí text nebo hudbu.
Skutečnost:
1) Slavné Rock In Rio se odehrálo až v roce
1985.
2) Song vznikl v roce 1977, tedy v době, kdy
Freddie byl vždy hladce oholen a na hlavě
s bujnou kšticí.
3) Tento výrok Freddie skutečně pronesl,
ale až 29. května 1989 v rozhovoru pro BBC
Radio One. Maskoval tím však svoji nemoc,
nikoli únavu ze stereotypu.
4) K tomuto opatření skupina přistoupila až
od alba The Miracle a nemohla si ho vynachválit. ■
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■ Karel Lehner
Lucie Halamíková

Díky Bohu
za Ramiho

„Rami měl moc moc moc těžkou
práci. On musel být Freddiem!“
řekl Peter Freestone. Už od dob
raných příprav filmu Bohemian
Rhapsody si každý z nás pokládal zásadní otázku – kdo bude
hrát Freddieho? Je bez debat,
že na roli Freddieho a jeho
představiteli film stojí. Skvělá výprava, kostýmy, scénář či
zvuk by přišly vniveč, pokud by
představitel hlavní role za moc
nestál. To si uvědomovali i Brian s Rogerem. Obsazení Ramiho Maleka se proto zdá jako
neuvěřitelně šťastný výběr.
„Je úžasný. Díky Bohu, že jsme
ho našli. Je neskutečně talentovaný,“ nešetřil slovy chvály na
jeho adresu Brian. Rami vycítil v postavě svoji životní roli
a pustil se do přípravy s vervou, za kterou by se nemuseli stydět ani samotní Queen.
Jeho umění, píle a soustředěnost mu přinesly trofej nejcennější – filmového Oscara.
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„Zadíval jsem se do Freddieho tváře.
On se podíval na mě a řekl: Nedělej to!“

Rami se narodil 12. května 1981 v Los Angeles v Kalifornii do emigrantské rodiny
Saida a Nelly Abdel Malekových, kteří přišli
do Ameriky v roce 1978 z egyptské Káhiry.
Má identické dvojče, bratra Samiho, který je
mladší o čtyři minuty, a sestru Yasmine. V rodině neměl žádné umělecké kořeny. Otec
pracoval v pojišťovně a matka byla účetní.
Už jako dítě si rád zkoušel vytvářet různé
postavy a imitoval hlasy. Přáním rodičů bylo,
aby se z Ramiho stal právník, ale poté, co
rozpoznali synův talent pro herectví, názor
změnili. Naštěstí. V roce 1999 začal Rami
studovat herectví na univerzitě v Evansille
v Indianě, kde o čtyři roky později získal titul bakaláře. Za výjimečné studijní úspěchy
byl později oceněn trofejí Young Alumnus
Award.
Ode dne s pizzou k noci v muzeu
Po absolvování školy zkoušel Rami hledat
práci v New Yorku, posléze se však rozhodl
pro Hollywood. Nebylo to ale jednoduché.
I když poslal svůj životopis do různých filmových institucí, nikdo o něj nestál. Rami začal
ztrácet sebedůvěru a dostával se do depresí.
Musel se živit rozvozem pizzy a dělal sendviče pro jednu hollywoodskou restauraci.
Asi po roce a půl mu zavolala režisérka Mara
Casey a chtěla si promluvit s jeho agentem.
28
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Rami pokorně přiznal, že žádného nemá.
I přesto se s Marou setkal a ta mu dala šanci.
Získal svou první roli, a to v seriálu Gilmorova děvčata. Díky ní se mu otevřely pověstné
dveře do světa showbyznysu. Následovala
angažmá do seriálů Tam někde, Rodinná
válka či 24 hodin, kde v osmé sérii ztvárnil
roli egyptsko-amerického sebevražedného
atentátníka. Vždy šlo o epizodní nebo menší role. Prvním filmem, ve kterém se objevil,
byla fantasy komedie s Benem Stillerem Noc
v muzeu. Kdo jiný než začínající herec egyptského vzezření by měl dostat roli mumie faraona? Zlom nastal, když se při natáčení minisérie The Pacific setkal se slavným Tomem
Hanksem. Ten byl překvapen Ramiho hereckým výkonem, a protože v té době produkoval chystaný film Moje krásná učitelka,
obsadil ho do role studenta Steva Dibiasiho.
Následně se Rami objevil ve druhé části Twilight ságy a také v akčňáku Need For Speed.
Roboticky skvělý
Na svoji první hlavní roli si Rami musel
počkat až do roku 2015. Byl obsazen do
seriálového dramatu Mr. Robot, kde hraje programátora Elliota. Elliot je duševně
nevyrovnaný počítačový hacker, který má
problém navazovat vztahy s lidmi. Kritika ho
za tuto roli velice chválila. Získal několik no-

minací a cenu kritiků v Television Awards za
nejlepšího herce a Primetime Emmy Award
za vynikající hlavní roli v dramatickém seriálu. Mr. Robot byl pro Ramiho skutečným odrazovým můstkem v cestě za svým „Beyoncé
momentem“, jak jej sám nazval, v odkazu na
raketový start sólové kariéry slavné zpěvačky. Tím byla nepochybně nabídka na hlavní
roli ve filmu Bohemian Rhapsody.
Slavnější než Beatles
„Je to role, která se nedá překonat. Je snem
každého herce a já měl to štěstí, že jsem ji dostal. Doufám, že budu pokračovat v plodné
kariéře, ale nemyslím si, že ještě někdy dostanu šanci ztvárnit takovou osobnost, jakou byl
Freddie,“ vyznává se Rami. Po počátečním
šoku, kdy nemohl uvěřit, že roli získal, se
vrhl do náročné přípravy. Přesídlil z Los Angeles do Londýna a začal brát hodiny zpěvu,
klavíru a učil se správný londýnský dialekt.
Nejnáročnější disciplínou byl pro Ramiho
zpěv. „Zpěv byla opravdová výzva, ale snad mi
k němu pomohlo ono magické místo, ten zlatý
grál nahrávacích studií,“ vzpomíná Rami na
čas strávený ve slavných londýnských studiích Abbey Road. Zde se hned na začátku
natáčení filmu nahrávaly všechny zpěvy. „Šel
jsem pozdě. Běžím po ulici a najednou koukám, že vbíhám na onen slavný přechod, kde

Beatles nafotili obal své desky Abbey Road.
A teď tady budu já? Fakt se mi to děje? Vběhl
jsem do budovy, běžím po schodech do čtvrtého patra a všude na stěnách visí fotografie
slavných kapel, které miluju – Beatles, Rolling
Stones a mnoho dalších. Můj zrak však padl na
velkou fotografii Queen. Zkoprněl jsem před ní
a nemohl dál. Zadíval jsem se do tváře Freddieho. On se podíval na mě a řekl: Nedělej to! To
bylo hodně inspirativní.“ Malek v Abbey Road
nejen zpíval, ale také hrál na klavír, dokonce
stejný, který používali kdysi Beatles.
Move like Mercury
Další důležitou oblastí, které se začal intenzivně věnovat, byl pohyb. „Vím o Freddiem,
že nikdy večer před koncertem nepřemýšlel,
jaké pózy bude dělat druhý den na pódiu.
Vše to bylo dílem momentální nálady a inspirace,“ říká herec. „Naši producenti mluvili
o práci s choreografem, ale já na to: To není
o choreografii. To slovo vůbec nepatří ke jménu Freddieho Mercuryho. A tak jsem se snažil
najít někoho, kdo by mi pomohl blíže pochopit
jeho pohyby na pódiu. Setkal jsem se s několika lidmi, kteří se takovému trénování věnují.
A vybral si Polly Bennett. Práce s ní byla fantastická. Věděla, co je naším cílem a jak toho
dosáhnout.“ Pohybovým cvičením trávil čtyři
hodiny denně. Sledoval všechna dostupná

videa, včetně koncertu Live Aid, aby co nejvíc proniknul do Mercuryho stylu. „Viděl jsem
to asi 1500krát, možná i víc. Snažil jsem se natrénovat naprosto přesně každé gesto.“ Sám
Brian May podotkl, že když Maleka sledoval
na pódiu při natáčení, občas úplně zapomínal, že to není Freddie.

podstatnou roli sehrála Ramiho soustředěnost během natáčení. „Na place vypadal, že
je totální magor. Nedalo se s ním vůbec mluvit.
Ale když jsem poprvé viděl hotový film, došlo
mi proč. On se absolutně soustředil a nenechal
se ničím vyrušit,“ dodává osobní zkušenost
Milan.

Talent přichází z východu
Nešlo ale pouze o styl na pódiu. Důležité
pro Maleka byly i Freddieho běžné pohyby
v soukromí. Zde byl neocenitelným pomocníkem Peter Freestone. „S Polly a Peterem
jsme například řešili, jakým způsobem by si
Freddie sedl na sedačku a vzal do ruky šálek
čaje nebo jak si zakrýval své zuby,“ říká herec. Milan Šatník dokládá, že Rami byl za
tyto služby neskonale vděčný: „Byl rád, že
měl u sebe Petera. Díky němu se mohl vžít
do dané situace.“ Inspirací v přípravě na roli
byla pro Ramiho i samotná hudba Queen.
„Poslouchal jsem písně, které Freddie napsal,
a snažil se skrz ně toho muže pochopit. Našel
jsem v nich dvě témata. Zoufalá potřeba najít
lásku a hledání identity. V tom druhém jsem
ho dokonale pochopil. Stejně jako Freddie,
který přišel v dětství ze Zanzibaru do Londýna,
kde se chtěl stát umělcem, jsem já jako malý
přišel s rodiči z Egypta do Ameriky a měl jsem
stejnou touhu,“ přiznává Rami. Další neméně

Freddiem stokrát jinak
Ztvárnit Freddieho Mercuryho nebylo jednoduché už jenom kvůli tomu, jak se za
svůj život měnil. Od mladého plachého
chlapce s dlouhými vlasy až po svalnatého
frontmana, co v bílém tričku běhá po pódiu
a nadchne svým výkonem miliony lidí. „V každém období to byl Freddie. Není to tak, že by
se v nějaké fázi svého života přetvařoval, že by
byl Jekyll a Hyde. Vždycky byl sám sebou a to
je krásné. Viděl jsem jeden rozhovor, kde řekl:
na jevišti mohu být macho, tak mě chce každý
vidět. A tak ho známe z osmdesátých let. Jako
zpěváka, který strhne dav pouhým zvednutím
ruky. Zatímco o pár let dříve byl velmi nejistý
a hledal sám sebe. A takto jsem se ho snažil
ukázat na filmovém plátně. Neuvěřitelně užitečné bylo mít kolem sebe tým lidí, kteří ho dokonale znali a pomohli mi složit dohromady
všechny charaktery jeho osobnosti,“ vypráví
Rami Malek.
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Pokud víte něco o Freddiem,
zjistíte i něco o Mary
rozhovor s Lucy Boynton

Na velikosti záleží
„Je to zvláštní, když poprvé otevřeš oči a uvidíš
jinou osobu, která se na tebe dívá ze zrcadla,“
říká Malek. Zásadní při vyobrazení Freddieho bylo maskování. Na starost jej měla
umělecká maskérka a vlasová stylistka Jan
Sewell. „Freddieho vzhled se měnil poměrně
často a všechny jeho podoby bychom do filmu
nedostali. Ve spolupráci s týmem kostymérů
jsme tedy vytvořili několik podob, které nám
přišly nejzajímavější,“ vzpomíná Jan. Nejtěžší byly podle ní Freddieho zuby. „Testovali
jsme několik protéz, abychom se ujistili, že
budou dobře vypadat na kameře. Freddie si
byl vědom velikosti svých zubů, přesto si je ni-

„Díky Ramimu jsem
před sebou viděl
Freddieho, tak jak si
ho pamatuji.“

kdy nenechal upravit, ale pouze je skrýval. To
představovalo spoustu pohybů ústy. Bylo tedy
důležité mít správnou velikost, aby s nimi mohl
Rami pracovat. Myslím, že vystihl jeho mimiku
dokonale.“ Ramimu byly také v maskérně
každý den nasazovány želatinový nos a paruka, tu měl v každé scéně. Samozřejmostí
byl i umělý knírek, protože kvůli jinému natáčení neměl dostatek času, aby si nechal
narůst vlastní. „Jan byla fenomenální,“ nešetří
chválou Rami. „Stejně jako kostýmy i makeup
a vlasy dávají herci sebejistotu při ztvárnění
postavy. Věděl jsem, že nikdy nebudu Freddie
Mercury, ale vlasy a makeup mi pomohly zachytit jeho podstatu.“
Love of Rami´s Life
Přestože byl Rami po celou dobu vrcholně
soustředěn a s většinou štábu mnoho slov
neutrousil, našel se někdo, kdo si jeho pozornost získal. A tím byla Lucy Boynton, představitelka Mary. Během natáčení se sblížili
natolik, že spolu začali chodit. Že by nějaká
magie Freddieho a Mary? Dříve byl Rami ve
vztahu s herečkou Portiou Doubleday, která
s ním hrála v seriálu Mr. Robot. Aktuálně žijí
Rami a Lucy v Los Angeles. Rami se kromě
herectví věnuje také charitě. S organizací
RED se snaží pomáhat a šířit povědomí o nemoci AIDS v Africe.
Peter Freestone hodnotí jeho Oscarem oceněný výkon téměř v slzách: „Byly některé
scény, na které jsem se během natáčení nedokázal dívat. Měl jsem takzvaný knedlík v krku.
Díky Ramimu jsem před sebou viděl Freddieho,
tak jak si ho pamatuji.“ ■
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Mary Austin sehrála v příběhu Freddieho
Mercuryho významnou roli. Narozdíl od
rockového krále si vždy úzce střežila své
soukromí, a tak nebylo pro Lucy Boynton
jednoduché její postavu nastudovat. Jak
to zvládla? A jak a kde se poprvé setkala
se svým partnerem, životním i filmovým?

do vyprávění příběhu. Mary mluvila o svém
životě s Freddiem veřejně, ale ne do hloubky, pokud šlo o některé intimní okamžiky,
které jsme museli ve filmu vylíčit. V těchto
momentech šlo vždy spíš o kreativní inspiraci, než o tvrzení, že víme, že takto to řekla
nebo cítila.

Jakou roli sehrála Mary ve Freddieho životě?
Většina lidí toho o Mary moc neví a z toho,
co jsem se o ní dozvěděla, si myslím, že ji
to docela těší. Očividně měla ráda soukromí, takže jí ta přílišná pozornost, ve které se
ocitla díky Freddiemu, nebyla moc příjemná.
Stále mě překvapuje, když si lidé neuvědomují, jak velkou roli sehrála v jeho životě.
Poté, co spolu prožili šestiletý románek a zasnoubení, se z nich stali největší spojenci,
a Freddie o Mary řekl, že byla jedinou osobou, které mohl opravdu důvěřovat. Pokud
se dozvíte něco bližšího o Freddiem, budete
vědět i něco o Mary.

Jak jste se seznámili s Ramim Malekem?
Setkali jste se ještě před začátkem natáčení?
Setkali jsme se pouhý týden před natáčením.
Bylo to v nahrávacích studiích Abbey Road,
což považuji za tu nejúžasnější věc (smích).
Musím vám říct, že je to moje oblíbené místo! Mnohokrát jsem jela autem kolem, jen
abych zažila ten pocit vjet na onen slavný

přechod. Ale jít tam za prací, to bylo něco
opravdu zvláštního. Je to jako svatostánek
se svou hudební historií. Když jsem vstoupila do těch dveří, uvědomila jsem si všechny
ty talenty a hlasy, které zde kdy byly. Bylo to
fantastické.
Proč jste vlastně byli v Abbey Road?
Rami ten den nahrával nějaké písničky a ve
filmu je několik scén, kde je jeho zpěv a klavír provázán s naším dialogem, takže jsme
si to museli nazkoušet. Byla to ale jediná
zkouška, kterou jsme měli. První natáčecí
den jsme měli scénu, kde se Mary a Freddie
poprvé setkali. Jak se postavy postupně poznávaly, měli jsme pocit, že i my je můžeme
postupně víc a víc poznat. ■

Byla pro vás tato role Mary zajímavá?
Ano. Když jsem poprvé četla scénář, nevěděla jsem toho moc o Mary a vlastně jsem toho
nevěděla moc ani o Freddiem. Narodila jsem
se v roce 1994, takže s kapelou Queen jsem
si vždy spojovala Briana Maye. To, že jsem
mohla tyto pozoruhodné osobnosti objevovat tak jedinečným osobním způsobem, jak
to dovoluje film, bylo zcela výjimečné.
Zmínila jste se o tom, že jste před čtením
scénáře o Mary moc nevěděla. Zjišťovala
jste o ní něco?
Vše bylo ve scénáři, ale když hrajete existující osobu, myslím, že máte povinnost zjišťovat a připravovat se i jiným způsobem. Když
hrajete fiktivní postavu, můžete si ji do jisté
míry utvářet, jak se vám zlíbí nebo jak je to
vhodné. S žijící a skutečnou postavou máte
samozřejmě více mantinelů, které musíte
respektovat, zejména s někým, jako je Mary,
o které vím, že vždy ctila své soukromí. Sledovala jsem její rozhovory a snažila se posoudit, o čem ráda mluvila. Bylo opravdu dojemné slyšet všechny ty milé věci, co Freddie
říkal o Mary a o nich.
Postavu Mary jste tedy vytvářela spíše
intuitivně?
Ano. Bylo celkem zvláštní hrát skutečnou
osobu a zároveň ji utvářet tak, aby zapadala
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DVD a Blu-ray, Blu-ray (sběratelská edice-digibook) a Blu-ray 4K/UHD + Blu-ray
Kniha o filmu

■ Lucie Halamíková

Datum vydání v Čechách: 6. března 2019
Datum vydání v Čechách: 6. března 2019

Londýn

New York City

Světová premiéra filmu Bohemian Rhapsody
se konala 23.10.2018 v londýnské SSE aréně
ve Wembley. První promítání si nenechalo
ujít 7000 nadšených fanoušků, kteří sledovali příchod herců a tvůrců filmu po fialovém koberci. Mezi čestnými hosty nesměli
chybět Freddieho sestra Kashmira Cooke,
Tim Staffell z kapely Smile, módní návrhářka
Zandra Rhodes, kapela The Darkness s Rufusem Taylorem a samozřejmě Jim Beach. „Herci tak skvěle zachytili své protějšky, že jsem měl
během filmu pocit, že sleduji nějaké záznamy
z historie opravdové kapely. Ramimu Malekovi
se podařilo znovu vytvořit Freddieho a za to
si zaslouží Oscara,“ uvedl během večera Jim
Beach.
Po skončení filmu si producent Graham King
pozval herce a Briana s Rogerem na pódium
a poděkoval jim a celému týmu za skvělou
práci. Poté předal mikrofon Rogerovi: „Myslím, že je na nás Freddie pyšný. Když se dívám
na tyto herce, jak hrají nás, je to až děsivé…
takže díky moc!“ Brian navázal: „Musím říct, že
jsem velmi, opravdu velmi hrdý na celý herecký tým. Neuvěřitelné, neuvěřitelné, neuvěřitelné. A děkuji také za vřelé přivítání vám všem
a myslím, že s tím půjdeme do světa. Jste pro?“

Premiéra proběhla 30.10.2018 v divadle
The Paris Theater. Kromě tvůrců filmu, Briana, Rogera a představitelů hlavních rolí
na newyorskou premiéru zavítal i současný
zpěvák Queen Adam Lambert. „Když jsem
poprvé uviděl Ramiho na fotce v roli Freddieho, napadlo mě, že to není možné, že vypadá
úplně jako on. Později jsem měl možnost vidět
pár záběrů z filmu a úplně mě to dostalo. Rami
se dokázal do role neskutečně vžít,“ uvedl
Lambert.

S blížící se premiérou filmu vznikl v londýnské ulici Carnaby Street speciální obchod,
tzv. Pop-up Shop. Ten byl slavnostně otevřen týden před premiérou. Kromě výstavy
fotografií, plakátů, záběrů z Live Aid a kostýmů z filmu si zde fanoušci mohli zakoupit
spoustu předmětů týkajících se filmu a kapely Queen.
Dva dny před premiérou se ve stejné ulici
nad hlavami diváků rozsvítila speciální světelná instalace vytvořená ze slov písně Bohemian Rhapsody. O spuštění se společně
s herci z filmu postarali Brian a Roger. Is this
the real life? Is this just fantasy?
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Kromě samotného filmu se fanoušci dočkají
různých bonusů, které se do filmové verze
nedostaly :
1) nezkrácené vystoupení Queen na Live
Aid. Doopravdy trvalo 22 minut a kromě
písní, které byly ve filmu, Queen zahráli ještě Crazy Little Thing Called Love a We Will
Rock You
2) záběry ze zákulisí natáčení filmu
3) rozhovory s herci a Brianem a Rogerem
4) nezařazené scény, např. jak Freddie navrhuje logo Queen nebo vznik písně Crazy
Little Thing Called Love při Freddieho koupeli ve vaně

Oficiální kniha od společnosti Twentieth
Century Fox dokumentuje fantastickou cestu Freddieho Mercuryho a skupiny Queen,
jak byli zachyceni ve filmu. Obsahuje stovky
jevištních i zákulisních fotografií členů kapely a jejich doprovodu: Freddieho Mercuryho,
Briana Maye, Rogera Taylora, Johna Deacona, Jima Beache, Paula Prentera, Mary Austin, Johna Reida a dalších. Tyto legendární
postavy jsou na stránkách knihy představeny s detailností velkého filmového plátna.
Autor Owen Williams nás zavádí do centra
dění, v němž se natáčel tento film, a nechává
nás nahlédnout pod pokličku příběhu i práce na scénách, rekvizitách a kostýmech.

Praha
Speciální předpremiéra filmu s účastí Freddieho osobního asistenta Petera Freestona se uskutečnila 28.10.2018 v kině Lucerna, necelý týden před oficiální českou premiérou. Jejím pořadatelem se stal náš FC Tornádo Queen. Před promítáním filmu nesměl chybět speciální přípitek
v podobě šampaňského a Club Shop s rozmanitou nabídkou. Po skončení promítání následovala beseda s Peterem Freestonem. Ten odpovídal na dotazy diváků týkající se Freddieho
a natáčení filmu, kterému byl po celou dobu přítomen jako poradce. Když se ho předseda fan
clubu Karel Lehner zeptal, jak se mu film líbil, skoro se nezmohl na slovo a brečel. Tak velké
bylo jeho dojetí.

Soundtrack CD, 2LP
Datum vydání v Čechách: 19. října 2018
(1CD), 8. února 2019 (2LP)
Soundtrack obsahuje i dříve nevydané audio nahrávky z historického 22minutového
vystoupení Queen na Live Aid, který se konal 13. července roku 1985.
Album neobsahuje žádné mluvené slovo
z filmu (na rozdíl od staršího soundtracku Flash Gordon) a nahrávky jsou uvedeny
celé, nezkrácené. Brian a Roger navíc nahráli
svou vlastní verzi hymny společnosti 20th
Century Fox a ve filmu i na albu ji uslyšíte
hned v úvodu.

Speciální edice: picture disc a 7´singl
Vyšla v den oslav Record Store Day 13. dubna 2019.
Unikátní edice 2 picture disků se soundtrackem z filmu vyjde při speciální celosvětové
události Record Store Day, která oslavuje
nezávislé hudební obchodníky již od roku
2008. Ve stejný den bude vydán i 7´singl „Bohemian Rhapsody / I‘m In Love With My Car“.
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Film Straight Outta Compton stál stejně jako
Walk the Line 28 milionů dolarů, Ray stál 40
milionů a v současném roce uvedená čtvrtá
inkarnace hudebního filmu Zrodila se hvězda 36 milionů dolarů.

■ Luděk H. Havel
Bohemian Rhapsody. Skladba, kterou přinejmenším jednou slyšeli i ti, kteří jinak skupinu Queen vůbec neznají. Skladba, o které bylo natočeno několik dokumentů a popsány stovky stránek.
Skladba, která patří k vrcholům (nejen populární) hudby 20. století (a stala se také nejstreamovanější skladbou 20. století). Stejnojmenný film není podobným veledílem jako píseň, která mu
dala jméno. Asi nebude patřit ani k filmům, které budou velebeny

Film provázely problémy, které jeho vznik
od prvních náznaků až do premiéry protáhly
na bezmála 10 let. Obavy z možného finančního neúspěchu začaly mizet již po britské
předpremiéře, která filmu vynesla 12,2 milionů dolarů, což bylo více, než utržily filmy
Zrodila se hvězda, Největší showman, La
La Land nebo muzikál Bídníci. Ty pravé žně
měly ale přijít až s tzv. premiérovým víkendem, tedy pátkem až nedělí v premiérovém
týdnu. Vzhledem k počtu filmů, které jsou
uváděny do kin, a tím pádem stále kratším
obdobím, kdy může film oslovit první vlnu
diváků, jde o důležitý ukazatel jeho budoucího úspěchu. Často platí, že film vydělá až
třetinu výsledné hrubé tržby právě během
tohoto období. V případě Bohemian Rhapsody šlo o 51 milionů dolarů. Pro srovnání
– film Zrodila se hvězda vydělal za stejné
období v amerických kinech necelých 43 milionů dolarů. Právě tyto dva filmy byly často
srovnávány pro podobnou dobu uvedení
a zejména jako dvě hudební dramata.

Miliony z celého světa
V případě filmu Bohemian Rhapsody se však
ukázala nehynoucí celosvětová popularita skupiny Queen. Zmíněných 212 milionů
dolarů činí nakonec necelých 25% celkové
sumy. Obrovský úspěch slavil film (nepřekvapivě) v Japonsku, kde vydělal přes 100
milionů dolarů. Následovala Jižní Korea (76,3
milionů dolarů), „domovská“ Velká Británie
(69,1 milionů dolarů) a dále pak Francie, Austrálie, Německo, Itálie a Španělsko (ve všech
zemích šlo o částky nad 30 milionů dolarů,
celkem tedy 170 milionů). Film Zrodila se
hvězda pro srovnání vydělal v USA 210 milionů dolarů a ve zbytku světa dalších 213 milionů, celkem tedy 423 milionů. Bohemian
Rhapsody oproti tomu ve světě (tedy vyjma
USA) vydělal 642 milionů. Celková částka se
v polovině dubna 2019 vyšplhala přes 900
milionů dolarů.

Cenami ověnčený film
Pokud bychom měli srovnat celosvětové
tržby filmu Bohemian Rhapsody, vyšplhal se
film do první stovky, konkrétně na 67. místo,
a předběhl filmy jako Star Wars: Epizoda III
– Pomsta Sithů, Inception, Wonder Woman
nebo Fantastická zvířata a kde je najít, tedy
filmy, jejichž rozpočet byl dvoj- až trojnásobný. Dalším měřítkem úspěchu jsou i rozličná
ocenění. V polovině března měl film na svém
kontě celkem 61 nominací a zisk celkem 36
cen. I ty zvýšily jeho popularitu v prvních
týdnech roku 2019. Jako největší úspěch je
možné vidět to, že film odstartoval novou
queenmanii. Soundtrack k filmu se v ČR stal
na dlouhé týdny jedním z nejprodávanějších alb (a většinu doby strávil na předních
příčkách Top 10). Postupně se do žebříčků
vyšplhal i nesmrtelný výběr Greatest Hits
a kombo všech tří výběrovek Platinum Collection. Písně Queen se začaly objevovat

Queen.

Film Bohemian Rhapsody je prvotřídním příkladem „critic proof“ filmu. Přestože recenze
byly přinejmenším smíšené, diváci je zcela
ignorovali a brali kinosály útokem. Ty tam
byly obavy, že by film, který dlouhá léta pronásledovaly problémy, výměny scenáristů
a obsazení, nemusel být úspěšný. Pravdou
je, že 20th Century Fox, studio stojící za jeho
vznikem, mu prorokovalo maximální tržby
kolem 300, nejoptimističtější odhady až kolem 400 milionů dolarů. To by hravě stačilo
na to, aby se film zaplatil.
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Finanční žně
Jeho rozpočet byl 52 milionů dolarů. To se
může zdát poměrně málo, zejména v době,
kdy se náklady na blockbustery pohybují v řádech několika stovek milionů dolarů
(například Captain America: Občanská válka
stál 250 milionů, Justice League dokonce
300 milionů dolarů, čtvrtí Piráti z Karibiku
přes 410 milionů dolarů a první Avatar dokonce 425 milionů dolarů). Na druhou stranu, podíváme-li se na (životopisné) hudební filmy, jde o částku spíše nadprůměrnou.

Golden Globe
Nejlepší film v kategorii drama
Nejlepší herec Rami Malek
BAFTA Awards
Nejlepší herec v hlavní roli Rami Malek
Nejlepší zvuk
Screen Actors Guild Awards
Nejlepší herec v hlavní roli Rami Malek
AACTA International Awards
Nejlepší herec v hlavní roli Rami Malek
AARP Movies for Grownups Awards
Nejlepší tým
American Cinema Editors
Nejlepší střih John Ottman

Awards of the Japanese Academy
Nejlepší zahraniční film
Cinema Audio Society
Nejlepší mix zvuku
CinEuphoria Awards
Nejlepší herec podle diváků Rami Malek
První desítka roku Bryan Singer
Nejlepší kostýmy Julian Day
Nejlepší herec Rami Malek
Golden Schmoes Awards
Nejlepší herec Rami Malek
Nejlepší hudba ve filmu
Průlomový výkon Rami Malek

Tržby celkem 901 417 909 $
Rozpočet 52 000 000 $

Iowa Film Critics Awards
Nejlepší herec Rami Malek
Nejlepší herec v hlavní roli Rami Malek

mnoho let po svém vzniku. Přesto přese všechno dokázal mocnou sílu fanouškovské základny, ale i všeobecnou oblibu skupiny

Oscar
Nejlepší herec v hlavní roli Rami Malek
Nejlepší střih John Ottman
Nejlepší střih zvuku
Nejlepší mix zvuku

Association of Motion Picture Sound
Nejlepší zvuk

Tržby v ČR 246 342 219 Kč
Návštěvnost v prvním týdnu v ČR 146 121
Návštěvnost celkem v ČR 1 597 171
Vidělo lidí v ČR 15,13 %

Nejvýdělečnější hudební film
Cesta Bohemian Rhapsody za ekonomickým
úspěchem nebyla v porovnání s blockbustery nijak raketová. Šlo spíše o pozvolný
nárůst, který odrážel fakt, že film vyvolával
potřebu opakovaného sledování a na jeho
návštěvnosti se odrážely později i nominace
a ceny, které nalákaly do kin další diváky. Podíváme-li se prozatím na USA, film utržil během dvou týdnů celkem 100 milionů dolarů.
Za další týden se částka zvýšila na 128 milionů, aby postupně narostla na 212,2 milionů
dolarů. Tím film v USA překonal v tržbách
nejen snímek Zrodila se hvězda, ale stal se
vůbec nejvýdělečnějším hudebním filmem.
Je nutno dodat, že zde zmiňovaná čísla jsou
hrubou tržbou, z níž polovina připadne distributorovi a polovina studiu. Jinými slovy
– film vždy musí vydělat přinejmenším dvojnásobek svého rozpočtu, aby se zaplatil. Přinejmenším je třeba podtrhnout, neboť další
obrovské sumy jsou investovány do propagace filmů.

Přehled získaných ocenění

Los Angeles Online Film Critics Society
Nejlepší herec Rami Malek
Motion Picture Sound Editors
Nejlepší střih zvuku
New Mexico Film Critics
Nejlepší výprava Aaron Haye
North Texas Film Critics Association
Nejlepší herec Rami Malek
Nejlepší kamera Newton Thomas Sigel

Lepší než Avatar
Výtečný výsledek měl film i v českých kinech.
Slovy mezinárodních žebříčků vydělal 10,3
milionů dolarů. To je pro srovnání víc než
v Polsku (7,74 mil. $), Norsku (6,3 mil. $) nebo
Argentině (5,9 mil. $). Optikou domácích
žebříčků se vyšvihlo na přední místa české návštěvnosti. I po 16 týdnech v českých
kinech se držel v první pětce nejnavštěvovanějších filmů s počtem 1.516.934 diváků
a celkovou tržbou 232 milionů korun. Film
se stal nejnavštěvovanějším filmem u nás
a překonal i dosavadního rekordmana, film
Avatar.

nejen ve veřejnoprávních, ale i komerčních
rádiích, které se zaměřují spíše na současnou tvorbu. Zdá se, že film i přes všechny
komplikace, které provázely jeho vznik, dosáhl (a vysoce předčil) očekávání.
Další filmy na spadnutí
Film jistě podnítí vznik dalších hudebních
životopisných snímků. Například již nyní je
v přípravě příběh Eltona Johna. Bez zajímavosti není, že jeho osazenstvo obléká Julian
Day, a na režijní stoličce sedí Dexter Fletcher.
Oba byli členy štábu Bohemian Rhapsody. ■

Online Association of Female Critics
Nejlepší herec Rami Malek
Online Film & Television Association
Největší filmový moment Live Aid koncert
Palm Springs International Festival
Průlomový výkon Rami Malek
Sant Jordi Awards
Nejlepší zahraniční film
Santa Barbara International Film Festival
Nejlepší herec Rami Malek
Satellite Awards
Nejlepší herec Rami Malek
St. Louis Film Critics Association
Nejlepší soundtrack
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Long Live Bohemian Rhapsody
rozhovor s Martinou Kafuňkovou
Do českých kin snímek
Bohemian Rhapsody
uvedl distributor CinemArt. Vyzpovídali
jsme jeho marketingovou
manažerku
Martinu Kafuňkovou,
která nám byla pomocnou rukou při
přípravě předpremiéry filmu i při tvorbě tohoto časopisu.
Jak velký je úspěch filmu z pohledu českého
filmového distributora?
Jedná se o obrovský
úspěch. Film Bohemian
Rhapsody se v tržbách
stal nejúspěšnějším filmem v České republice
a druhým nejúspěšnějším filmem co do počtu
diváků. Zároveň stojí za postřeh, že tento
film je v České republice výrazně úspěšnější než ve srovnatelných zemích a dokonce
dosahujeme lepších výsledků než řada států
s výrazně vyšším počtem obyvatel, například Polsko.
Čekali jste, že tak velký úspěch přijde?
Ano, čekali jsme, že film bude velmi úspěšný,
ale nikoli až tak. Mimořádná pozornost, kterou CinemArt filmu Bohemian Rhapsody věnoval, se tedy vrátila ještě v lepších číslech,
než jsme čekali.
Jaké jsou reakce od mateřské lodi 20th
Century Fox?
Ze studia 20th Century Fox, jak z londýnské regionální pobočky tak i napřímo z LA,
máme velmi pochvalné reakce. Doteď jsou
naši spolupracovníci z marketingových
a obchodních oddělení studia překvapeni,
jak dlouho se film držel v kinech. Citovat
mohu velmi výstižnou a oslavnou frázi z posledního emailu, který jsme na toto téma dostali: „Long Live Bohemian Rhapsody“.
V čem podle vás tkví ten velký úspěch?
Úspěch tkví v mnoha faktorech, které se
ve filmu skvěle sešly a byly umocněny
zdařilým uvedením filmu do lokálních kin.
Co bych vypíchla, je fakt, že na film se chodí
opakovaně. A to je v době hrozby filmového
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jenom tedy na primární
skupinu „rockery“, ale
zaměřit se i na to, jak na
film nalákat mladou generaci. Rovněž jsme se
soustředili i na aktivaci
různých podskupin, které jsou s některým z témat filmu spojeny. Příkladem může být LGBT
komunita.
Pestrost
komunikačních kanálů
byla velká – od klasického média typu televize
až po reklamu na Spotify. Již od prvních trailerů
k filmu jsme na film měli
velmi pozitivní reakce,
ty však neznamenají automatický úspěch filmu.
Naopak naše úsilí uvést
film do kin s perfektní podporou bylo o to
větší.
pirátství jedinečné a velmi pozoruhodné.
Z mnoha stran dostáváme reakce, že diváci
viděli film již x-krát a určitě ne naposledy.
Do kinosálu si lidé přinášejí své vzpomínky
na skupinu Queen a odnášejí si hudební i filmový zážitek podpořený skvělým hereckým
výkonem Ramiho Maleka v roli Freddieho
Mercuryho. Mladá generace se v kinosálech poprvé s kapelou Queen a její tvorbou
potkává. Z filmu pak odchází jako noví fanoušci. Zážitek z filmu je tak v kině unikátní
a nikde jinde se nedá napodobit. Bohemian
Rhapsody byl fenoménem roku 2018.
Film se stal v České republice v tržbách
nejúspěšnějším filmem všech dob. Co to
pro vás znamená?
Úžasný pocit, být u momentu, kdy se
přepisují dějiny filmové návštěvnosti
v České republice.
Existuje i žebříček nejdéle promítaných
filmů? Jak si v něm vede, nebo by si vedl,
kdyby existoval?
O existenci žebříčku, který by v čase monitoroval tato data, nevíme. Je ale možné, že
právě díky Bohemian Rhapsody vznikne.
Jak náročná byla práce na marketingu filmu?
Hlavním cílem marketingové strategie filmu
bylo cílit na mnoho různorodých skupin, ne-

Byla jste na premiéře filmu v Londýně.
Jaké jsou vaše pocity? Viděla jste se s někým z týmu filmu?
Londýnská premiéra byla úžasná, obrovská
a nezapomenutelná. Byl to neuvěřitelný
pocit sledovat film s dalšími tisíci diváky
v aréně ve Wembley. Tleskalo se, zpívalo se
a všude okolo byla cítit atmosféra, jak si film
všichni užívají. My jsme měli velké štěstí,
protože přes uličku diagonálně za námi seděli všichni herci, štáb filmu a dokonce Brian
May a Roger Taylor. Když si vzpomenu na
okamžik, kdy pár vteřin před začátkem filmu
právě oni začali roztleskávat arénu ve stylu
We Will Rock You, dodnes z toho mám husí
kůži.
Máte nějaké zákulisní informace, které by
potvrdily nebo vyvrátily zvěsti o pokračování filmu? Nebo je ještě příliš brzo?
Žádné informace nemáme.
Na ČSFD se film pohybuje hodně vysoko
v žebříčku nejlepších filmů, okolo něj jsou
jen časem prověřené klasiky. Žádný jiný
aktuální film v žebříčku není. Jako odbornice na filmy, myslíte, že tuto pozici udrží?
Hodnocení filmu se samozřejmě bude průběžně v čase měnit. Ne však dramaticky, přeci jen patnáct procent Čechů film již vidělo. ■

■ Lucie Halamíková
Golden Globe Awards 2019 (Zlaté glóby)
Filmové a televizní ceny udělované každoročně Asociací zahraničních novinářů
v Hollywoodu v Los Angeles se letos předávaly 6. ledna 2019. Bohemian Rhapsody
byl nominován na cenu Zlatý glóbus hned
ve dvou kategoriích: nejlepší filmové drama
a nejlepší herec (Rami Malek). K velké radosti
celého tvůrčího týmu se podařilo obě šance
proměnit v zasloužené vítězství. Rami Malek
z pódia poděkoval producentům Grahamu
Kingovi a Denisi O´Sullivanovi, všem her-

cům, Brianovi, Rogerovi a Freddiemu: „Freddie Mercury, tato cena je pro tebe a díky tobě.
Děkuju ti za tuto životní radost, kterou jsem
mohl zažít během natáčení filmu.“

We Will Rock You a We Are The Champions.
Všichni přítomní diváci vstávají ze svých sedadel, pohupují se v rytmu hudby a zpívají
společně s kapelou.

Oscars 2019 (Academy Awards)

Na pódiu je vystřídají herci Mike Myers
a Dana Carvey (oba herci před lety „proslavili“ píseň Bohemian Rhapsody ve filmu
Wayneův svět a Mike si navíc zahrál postavu
Raye Fostera). Stylem sobě vlastním uvedou
film Bohemian Rhapsody obecenstvu.

24.2.2019, Los Angeles, Kalifornie. Queen
se zpěvákem Adamem Lambertem zahajují
show. Ojedinělá událost, protože dosud ještě žádná rocková kapela neměla možnost
tento prestižní filmový ceremoniál odstartovat. Zazní dvě celosvětově známé skladby

Nominací je celkem pět: nejlepší film, nejlepší mužský herecký výkon (Rami Malek),
nejlepší střih (John Ottman), nejlepší střih
zvuku (John Warhurst a Nina Hartstone),
nejlepší zvukový mix (Paul Massey, Tim Cavagin, John Casali). Neuvěřitelné se stane
skutkem. Bohemian Rhapsody získává celkem čtyři Oscary! Jediná nominace, která
film mine, je v kategorii za nejlepší film. Tuto
cenu obdržel snímek Zelená kniha.
Oceněný Rami Malek se v závěru své děkovné řeči obrátil na svou přítelkyni Lucy Boynton (představitelku Mary Austin) a vyznal
jí lásku: „Lucy Boynton, ty jsi srdcem tohoto
filmu a jsi nesmírně talentovaná. Zasáhla jsi
mé srdce.“ Rami byl ze získání ceny natolik
ohromený a dojatý, že nešťastně zakopl při
sestupování ze schodů a spadl pod pódium.
Lidé z první řady mu však hned přispěchali
na pomoc. Herec nakonec skončil v zákulisí
v péči ošetřovatelů. Nezúčastnil se tak společného fotografování s ostatními vítěznými
herci. To si však skvěle vynahradil oslavou
úspěchů filmu Bohemian Rhapsody ve společnosti svých hereckých kolegů. Naštěstí
tedy vše dobře dopadlo a Ramimu ani sošce
Oscara se nic nestalo.
A tak by se po vzoru slavného koncertu Live
Aid z roku 1985 dalo tvrdit, že „Queen stole
the show“ (Queen „ukradli“ show). ■
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Když jste poprvé potkali Freddieho, viděli
jste jeho potenciál?
Brian May: Jednoduchá odpověď zní ne,
nevěděli jsme to o něm. Byl plný snů, šílených představ a nejistoty. A také entuziasmu
a šoumenství.
Roger Taylor: Dalo by se říct, svým způsobem stvořil sám sebe, svou silou vůle a inteligencí a převtělil se do Freddieho Mercuryho.
Brian May: Nemyslím si, že jsme si od začátku uvědomovali jeho talent. Ale pamatuju si
malý příklad ze studia s Johnem Anthonym,
naším prvním producentem. Zpíval jsem
Son and Daughter a měl jsem představu,
že tu píseň budu zpívat sám. Pak ji zazpíval
Freddie a John řekl: „Tý jo, nikdy jsem neslyšel
takový hlas.“ A to byla jedna z chvil, kdy jsme
si všichni řekli: „Myslím, že je to opravdu výjimečný hlas.“ Ale Freddie nebyl se svou prací
nikdy spokojený. Vždycky šel zpátky a řekl:
„Ne. To nebylo dost dobré. Musím na tom pracovat a zlepšit to.“

■ překlad Petr Miklas

dostal, takže při sledování natočených částí
filmu jsem věřil, že jsem to já. A pak jsem si to
uvědomil a řekl „Ó, to je Gwilym“. Film dokonce pozastavil naši vlastní nedůvěru!
A jak se ti pracovalo s Benem, Rogere?

„Chtěli jsme, aby se lidé u filmu smáli i brečeli,“ říká Brian May v rozhovoru,
který vznikl u příležitosti uvedení Bohemian Rhapsody do kin. A Roger
Taylor dodává: „Film je víceméně pravdivý a zároveň opravdu zábavný.“

Co vás přimělo zapojit se do přípravy filmu?
Brian May: To je těžká otázka. Abych řekl
pravdu, tak na začátku jsme byli trochu neochotní se do toho zapojit, protože jsme si
mysleli, že bude těžké udělat film, který by
byl k Freddiemu spravedlivý. Za ta léta nám
to bylo často navrhováno a nakonec jsme
si uvědomili, že když se na tom nebudeme
podílet, někdo udělá film bez nás a my nebudeme schopni chránit Freddieho odkaz,
takže jsme se na filmu nakonec podíleli. Byla
to dlouhá cesta příprav, řešily se různé verze
scénáře a hledal se správný režisér. Pak se to
dostalo do bodu, kdy to koupil Fox. Producent Graham King v tento projekt od začátku
opravdu věřil.
Proč se film tak povedl?
Brian May: No, Graham to spustil – nebo spíš
odpálil – ve správný čas. Když cítil, že má ten
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správný tým. Má velkou zásluhu na tom, že
roli Freddieho dostal Rami Malek. Byli jsme
z Ramiho úplně vedle, když jsme se s ním
poprvé setkali. Viděli jsme v něm Freddieho a cítili jsme Ramiho vášeň. Ale i ostatní
chlapi, kteří nás hrají, jsou úžasní. Myslím, že
herecké výkony, které vidíte ve filmu, odrážejí fakt, že tím žili, stali se námi a věřili, že
jsou my. Nebyla to pro ně jen práce herce.
To samé platí pro Lucy Boynton, která hraje
Mary Austin. Vlastně můžete cítit to nadšení napříč všemi herci a produkčním týmem.
Když jsme přišli na plac, zažili jsme úžasný
pocit vášně a loajality.
Roger Taylor: Herci se nám velmi přiblížili.
A bylo pro nás hodně zvláštní dívat se, jak
nás hrají. Jsou úžasní.
Jaké to bylo, když jste herce poprvé viděli
s makeupem a v kostýmech jako Queen?
Brian May: No, poprvé jsme je viděli, když

byli na pódiu a cvičili jako muzikanti. Hned
jsem cítil, že mezi nimi funguje chemie a kamarádství. Neviděli jsme je v kostýmech, oblečené jako my, dokud nepřišla první chvíle,
kdy spustily kamery, aby natáčely scény
z Live Aid. Běhal mi z toho mráz po zádech,
protože to celé postavili úplně perfektně
– pódium a všechno okolo. A potom přišli
tihle chlapi – Rami a ostatní – a byli my! Vlétli
do toho po hlavě. Bylo to vrcholné představení, které měli předvést na úplném začátku
natáčení, což bylo těžké, ale zvládli to.
Jaké rady a tipy jste jim dali? Věřím, že
jste je naučili pár triků?
Brian May: Úplně miluju příběh Bena Hardyho, který přišel a řekl: Jo, hraju na bicí. Ale
byla to naprostá lež! Vůbec neuměl hrát, ale
naučil se to a stal se úžasným zastáncem Rogerova stylu. Strávili jsme s nimi docela dost
času. Gwilym Lee už byl kytarista, ale ukázal
jsem mu pár triků. Velmi dobře se do toho

Roger Taylor: No, neměli jsme dlouhé a těžké lekce, ani jsem ho neučil opravdu hrát na
bicí, protože to trvá roky. Je toho totiž hodně, co se musíte naučit, víte? (směje se) Musíte používat všechny čtyři končetiny! V podstatě jsem ho naučil pár vizuálních triků, aby
to vypadalo realističtěji – jako točení paličkami a podobné věci.

jako Freddieho hlas. Rozsah Ramiho hlasu je
úplně správný. Dobrá práce, Rami!
Brian May: Líbí se mi, jak Rami zachytil nejen Freddieho velkou sílu a entuziasmus, ale
také jeho citlivou a zranitelnou část, které
měl v sobě dost. Víte, přišel z velmi malých
a skromných poměrů, jak jste mohli vidět
ve filmu. Také hodně lidí Freddieho vidí jako
šoumena a zapomínají, že byl geniální hudebník. A film ukazuje, jak talentovaný byl.
Roger Taylor: Řekl bych, že film se zaměřuje
na fakt, že Freddie byl skvělý muzikant.

Film působí vizuálně velmi autenticky.
Půjčili jste hercům své vlastní kostýmy?
Roger Taylor: Prostě jsme řekli: „Poslušte si.“
Brian May: Pamatuju si jednu chvíli s Gwilymem. Prohlížel jsem si knihu se všemi kostýmy, které měl nosit, aby mě mohl hrát,
a řekl jsem: „Pojď a projdi si celý můj archiv,
jestli chceš.“ Takže chlapi přišli a pár věcí si
vzali. Naštěstí pořád máme spoustu našich
starých kostýmů, které jsme na pódiu nosili.

A co Rami?
Brian May: Poprvé jsme
ho viděli v Rogerově bytě.
Muselo to pro něj být
strašné, být tam a vidět,
že se na něj díváme. Ale
opravdu jsme z něj a jeho
schopnosti hrát byli úplně mimo – je úžasný.
Roger Taylor: Má charisma, potřebné k tomu,
aby mohl hrát Freddieho.
Nemůžete vzít nějakého
ňoumu, aby přišel a hrál
Freddieho
Mercuryho.
Pamatuju si, že jsem se
díval na seriál The Pacific,
on tam vyčníval, byl skvělý. Opravdu má vrozené
charizma. A přinesl témbr
– zabarvení hlasu, které je
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Roger Taylor: Jo, přesto si myslím, že moje
děti ukradly většinu mých starých kostýmů
a nosí je na různých akcích!
Také koncerty a Live Aid vypadají neobyčejně a velmi autenticky. Ohromilo vás
to?
Roger Taylor: Ano. Vzali jsme Boba Geldofa,
aby se podíval na reprodukci pódia Live Aid.
Byl ohromený a úplně vedle z toho, čeho
filmaři dosáhli – té přesnosti. Dokonce i zákulisí bylo dokonalou kopií, včetně plakátů
na zdech.
Mohli byste trochu rozvinout význam
Live Aid? Co to znamenalo pro Queen?
Brian May: Jak můžete vidět ve filmu, bylo
to pro nás zásadní. Byl to ústřední bod. Řekl
bych, že to bylo dobré pro naši sebeúctu
v době, kdy jsme byli dost roztříštěni. Nemy-

slím si, že jsme v té době věděli, že bychom
to mohli dokázat. Nastoupili jsme na pódium bez našich světel a vylomenin, o kterých
jsme si mysleli, že jsou pro nás, jako skupinu,
nezbytné. Mysleli jsme, že to je naší součástí.
Ale vystoupili jsme v džínách a na denním
světle – a fungovalo to. Věřili jsme v jádro
Queen způsobem, jako nikdy předtím.
Roger Taylor: Pamatuju si, že to byl úžasný
den. Zaprvé, nečekaně svítilo slunce – nezvyklé pro britské léto (směje se). Celý den
byl docela magický a nám všem okolo se vydařil. Pamatuju si skvělou atmosféru a spolupráci v zákulisí. Navíc to bylo poprvé, kdy
„hudba“ opravdu udělala něco dobrého pro
svět a zachraňovala životy, což byla hlavně
zásluha Boba Geldofa.
Brian May: Bylo to unikátní a nic takového
jako Live Aid předtím nebylo, ani potom. Pro
nás byla zajímavá věc, že se všechny lístky na

Live Aid prodaly před tím, než bylo oznámeno, že tam budeme hrát. Jak můžete vidět ve
filmu, z různých důvodů jsme s naší účastí
váhali. Takže když jsme šli na pódium, věděli jsme, že publikum si nekoupilo lístky, aby
vidělo nás. To byla jasná překážka. Ale hned
jak jsme nastoupili a začali hrát Radio Ga Ga,
celé to místo začalo šílet. To nás ohromně
povzbudilo. Víte, skupiny procházejí stejnými věcmi jako manželství. Nějakou dobu
jsme si jeden druhého nevážili. A pak jsme
se vrátili na pódium a uvědomili si, jak silní
jsme společně byli.
Roger Taylor: Byli jsme trochu otrávení a ten
koncert nás dal zase dohromady. Bylo to
turné, album, turné, album. Ale na Live Aid
jsme cítili, jak moc tu skupinu lidé milují. Stačilo se podívat na publikum. Bylo nadšené.
Ale ten den nešlo o soutěž kapel. Bylo to pro
hladovějící lidi v Africe.

Jak jste složili setlist pro Live Aid?
Brian May: Vzali jsme Boba za slovo. Řekl:
„Nechytračte. Nehrajte svou nejnovější věc.
Hrajte tolik hitů, kolik můžete.“ Měli jsme sedmnáct minut.
Roger Taylor: Bob řekl, že je to globální jukebox. A přesně to jsme udělali.
Brian May: Dali jsme dohromady směs tolika
našich okamžitě rozpoznatelných písní, kolik
šlo. Trochu jsme je zkrátili a upravili tak, aby
do sebe zapadaly. A zkoušeli jsme, což pro
nás v té době bylo trochu neobvyklé (směje
se).

Jak vznikl název písně?
Brian May: Dlouho neměla název. Do knih
jsme to psali jako „Freddie´s Cowboy Song“.
Myslím, že jsme si představovali, že se to
bude jmenovat „Mama, Killed a Man“ nebo
tak nějak. Ale Freddie řekl: „Ne. Říkám tomu
Bohemian Rhapsody“. My všichni jsme udělali jen: „Ó“ (směje se). Myslím, že je skvělé, že nevíme, co přesně bylo v té době ve
Freddieho mysli. Nevíme, co text znamená,
a ta píseň si navždy uchová své tajemství. I
kdybychom věděli, co znamená, nemohli
bychom to říct!
Roger Taylor: To je pravda, máme zalepené
pusy (směje se).

Bylo pro vás výzvou i samotné místo konání koncertu – stadion Wembley?

Brian May: Mohli bychom ti to říct, ale museli
bychom tě zabít!

Brian May: Učili jsme se našemu řemeslu na
celém světě. Naučíš se, jak dosáhnout až na
konec těchto obrovských míst.

V té písni jsou nádherné operní části. Byla
opera vždy jednou z Freddieho vášní?

Freddie byl v tomhle obzvlášť dobrý, že?
Brian May: Ano, prostě vyvinul to úžasné
duševní souznění, které v každém vyvolalo
pocit, že se s ním v
každé chvíli počítá. Jedním z Freddieho největších
talentů byla komunikace. Dokázal se
spojit s osůbkou
vzadu, která se cítila nejistě.

Roger Taylor: Byl umělec. Miloval operu
a balet, stejně jako Jimiho Hendrixe a Arethu
Franklin. Vlastně jakýkoliv druh umění, který
byl opravdu skvělý, včetně opery.

Zdráhaly se vaše nahrávací společnosti
vydat Bohemian Rhapsody?
Brian May: Měli jsme dvě nahrávací společnosti a obě byly šokovány a říkaly nám:
Nemůžete vydat tuhle píseň, protože ji nebudou hrát v rádiu. A to jenom posílilo ty
tvrdošíjné, předčasně vyzrálé kluky, kterými
jsme byli. Měli štěstí, protože to dopadlo
dobře. Někteří lidé se za nás postavili a podpořili náš záměr, jako DJ Kenny Everett.
Roger Taylor: Byl jsem překvapený – hrál to
čtrnáctkrát za dva dny. Byli jsme nadšení.
Také jsme udělali průlomový videoklip, roky
před tím, než vznikla MTV. Pochopili jsme, že
natočení krátkého filmu by mohlo být úžasným marketingovým nástrojem. Beatles
natáčeli klipy na 16 mm film pro náhodné
písně, ale naše videoklipy mohly být použity
jako nástroj, který mohl posloužit televizním
stanicím v Austrálii nebo Japonsku, aniž bychom tam jeli. Takže ten videoklip té písni
opravdu pomohl.
Vaše skupina byla v mnoha ohledech velmi inovativní.
Brian May: Dělali
jsme to, o čem sníš
jako dítě – dostali
jsme se někam,
kam se nedostal
nikdo před námi
(směje).
Možná
jsem tuhle repliku
odněkud ukradl
(směje se), to je ze
Star Treku, že jo? Ale – budu se opakovat –
myslím, že jsme byli inspirováni Beatles, kteří
neznali vůbec žádné hranice. Bylo to o tom
si říct: Využijte studio. Použijte veškeré myslitelné zařízení, abyste se dostali, kam chcete,
a dělejte věci, na které by ostatní lidé řekli:
Ó, ne, ne! Bavili jsme se tím vším.

„Když se na tom nebudeme podílet, někdo
udělá film bez nás a my nebudeme schopni
chránit Freddieho odkaz.“

Roger Taylor: A Freddie chápal, že je tím prostředníkem. My jsme vytvořili tu hlukovou
stěnu a on ji dodal. On byl tím „pošťákem“
a různými prostředky to doručil až dozadu.
Píseň Bohemian Rhapsody samozřejmě
byla průlomová. Jak Freddie, který ji napsal, představil výchozí koncept?
Roger Taylor: Pamatuju si, že první věcí, kterou hrál Freddie na piano, bylo „Mama, just
killed a man“, a říkal jsem si: „Ó to je dobré,
chytlavé.“ Ale potom řekl: „Jsou tam ještě nějaké další části.“ Ve skutečnosti bylo těch dalších částí hodně a některé z nich v té době
nedávaly smysl. Všechno dirigoval a dělal instrumentaci pro všechny nástroje, my jsme
prostě dělali, co chtěl.
Brian May: Ale to pro Queen nebylo neobvyklé. Když posloucháte album Queen II,
můžete slyšet hodně podobných věcí z hlediska šokujících konstrukcí. Dělali jsme věci,
které byly neobvyklé. Prostě nás to bavilo.
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Brian May: Myslím, že ho na operu obrátila
Montserrat Caballé. Byl úplně paf, když ji objevil, a zamiloval se do ní jakožto umělkyně,
o tom není pochyb. Byla tím, kdo jej zásadně
ovlivnil. Najednou si operu zamiloval a stala
se pro něj kolosální záležitostí.
Jak jsme viděli ve filmu, nahrávání bylo
velmi složité se všemi těmi vrstvami
a multitracky.

Závěrečná otázka. O čem je podle vás film
Bohemian Rhapsody a co od něj mohou
diváci očekávat?

Brian May: Byli jsme inspirováni našimi vlastními vlivy – Beatles byli naší biblí, stejně jako
Jimi Hendrix. Jenom jsme to posunuli o kus
dál, protože se do té doby posunula i technika a bylo to možné. Ve studiu jsme měli
k dispozici nové hračky, které nám umožnily
vytvářet všechny ty vrstvy. Ale fascinovalo
nás to, obzvlášť se zpěvy a kytarami, ze kterých jsme tvořili sbory a orchestry, všechno
to bylo v našich hlavách. Byl to sen, který
jsme si mohli pozvolna plnit.

Brian May: Je jasné, že jsme chtěli udělat
drsný film, ale jeho středem je samozřejmě Freddie. Všichni jsme cítili, že chceme
ztvárnit Freddieho lidskost, ztvárnit jej jako
lidskou bytost, kterou byl, a jako hudebníka.
Film musel být pravdivý, ne moc shovívavý
a koukatelný. Chtěli jsme, aby se lidé smáli
i brečeli, a věřím, že přesně to lidé budou dělat, když film uvidí.

Roger Taylor: A potom později v naší kariéře
jsme se zase vrátili k jednoduchosti.

Roger Taylor: Film je víceméně pravdivý a zároveň opravdu zábavný. Je docela těžké takové rovnováhy dosáhnout, ale podle mě to
všichni, kdo se na filmu podíleli, dokázali. ■
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Až bolestně konvenční film

Dabovat Ramiho byla
skutečná radost
rozhovor s Ondřejem Brzobohatým
Je tradicí v českých
zemích, že každý zahraniční film se dočká svého českého
dabingu. Ten vzniká
zpravidla souběžně
se střihem filmu, aby
byl nachystaný již na
premiéru. Bohemian
Rhapsody byl však
v kinech uveden pouze s titulky, dabing se
objevil až na DVD. Svůj
hlas propůjčil Ramimu
Malekovi herec a muzikant Ondřej Brzobohatý. Požádali jsme
ho o krátký rozhovor.
Byla pro vás tato role
něčím výjimečná?
Ano. Díky fantastickému výkonu Ramiho byla
skutečná radost jej dabovat. Vždycky je při
dabingu skvělé, když herec ve filmu má určité výrazové prostředky, na které pak mohu
navázat a hrát si s jeho hlasem a dát mu nějakou formu. Zde to platilo do puntíku a tu
práci jsem si nesmírně užíval. Například scény, které jsou intimnějšího charakteru, jsou
fantasticky zahrané, vůbec ne lascivní nebo
prvoplánové, a to je vždy pro dabéra úžasné
na takovém filmu pracovat.
Jak jste se na roli připravoval?
Nijak zvlášť. Věděl jsem, že se jedná o životopisný snímek o Freddiem a že ho původně
měl hrát Sacha Baron Cohen, ale herce Maleka jsem do té doby vůbec neznal a vlastně
jsem netušil, koho nakonec obsadili a koho
tedy budu mluvit. Vtipné bylo, když mě, už
v době, kdy vyšlo DVD, zastavil kolega herec
Honza Maxián a řekl: „Víš, že jsi mi vzal roli?“
A já se lekl, protože jsem nevěděl jakou.
A on, že tu nejhezčí Ramiho roli, protože ho
do té doby ve všem daboval. Což jsem netušil a pravděpodobně to nevěděla ani produkce, a tak to dali mně.
Jaký je váš vztah ke Queen a Freddiemu?
Obrovský! Queen jsem miloval vždycky,
vlastně jsem s nima vyrůstal. Jejich muzika
mi vždycky přišla neuvěřitelně inovativní,
originální a skvěle muzikantská. Jakýkoli
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vystihuje jeho povahu,
jeho přístup k životu
i hudbě. Je to pestrobarevné a nádherné.
Zahrajete si ji někdy?
Rozhodně. V dětství
jsem uměl spoustu songů od Queen zpaměti.

song Queen si rád poslechnu, neznám snad
žádný špatný.
Sám hrajete na klavír, jak se vám líbil
Freddieho styl?
Když člověka nepoznamenaného akademickým hudebním vzděláním, ale políbeného
talentem, chytne hudba a má možnost se
v ní realizovat, pak se stane něco fantastického. A přesně to se stalo u Freddieho. On měl
tu drzost propojovat žánry. Miloval operu
a nebál se ji skloubit s něčím tak rozdílným
jako je hard rock. Vystudovaný muzikant by
si něco takového prostě nedovolil, protože
je pod vlivem svého vzdělání, které ho omezuje a cepuje. A to se mi na Freddiem líbilo.
Technicky sice ve hře na klavír nebyl dokonalý, ale na tom vůbec nesešlo. Šlo především o energii a tu měl ve své hře maximální.
Freddieho vrcholným dílem je song Bohemian Rhapsody...
Tahle píseň naprosto přesně vystihuje jeho
povahu a tu drzost. Na níž mimochodem
také nakonec doplatil. Je v ní úplně všechno. Začíná velmi netradičně řešenými sbory,
které by se rozhodně nelíbily žádnému profesorovi, který učí kontrapunkt. A hned na to
krásná melodie, která přerůstá v intermezzo,
kde se mísí všechno možné, až to nakonec
vystříkne do rockového nářezu. To přesně

Zpátky k filmu. Viděl
jste ho v kině? Jak se
vám líbil?
Myslím, že se povedl.
Sledoval jsem, jak se
rodil a že měl vypadat
trochu jinak v době kdy
byl u projektu Sacha Baron Cohen. Ale jsem rád,
že nakonec vznikl jako
hezký odkaz Freddieho
života. Těšil jsem se do
kina, hned jak jsem dodaboval. Já sice dabuju celkem často a baví
mě to, ale na filmy se zásadně dívám v originále.
A není vám líto, že dabing byl určen pouze na DVD?
Vůbec ne. Tu roli jsem dělal moc rád, ale nepochybně je snímek lepší v originálním znění. Dokonce bych byl radši, kdyby dabing neměl vůbec. Ale to je obecný problém, netýká
se jenom Bohemian Rhapsody. Kdyby se
méně dabovalo, lidi by to nutilo učit se anglicky. Mraky Čechů vůbec angličtinu neumí.
V jiných evropských zemích se tolik nedabuje, filmy jsou pouze s titulky. Lidi tak dostanou jazyk víc pod kůži. A díky tomu nemají
problém vycestovat do zahraničí, a to se pak
pojí s tím, že když vycestují, získají větší odstup a rozhled. Všechno souvisí se vším. Ale
holt u nás má dabing velkou tradici, díky totalitě, kdy se dabovat muselo. A pravdou je,
že tenkrát byl na špičkové úrovni. I po letech
se rád podívám na ty staré francouzské filmy
hlavně kvůli dabingu, v originále mě nebaví.
Takže si myslím, že u nás stále ještě funguje tahle tradice, ale já osobně beru dabing
jako něco, z čeho mám radost a u čeho se
procvičím v angličtině, ale rozhodně to není
moje hlavní činnost. A těší mě, když si můžu
zahrát někoho, kdo je herecky dobrý. Třeba
jako Rami Malek. ■

Bohemian Rhapsody je až bolestivě konvenční film. Uvážíme-li, jak extravagantní
a divoký byl život a tvorba Freddieho Mercuryho, musíme jen litovat, že se May s Taylorem (ale jistě nejen oni) rozhodli film vést
tímto směrem. Zamrzí i změny, které se staly
pro mnohé skalní fanoušky nepřekousnutelným soustem. Je totiž pravdou, že film
mnohé zvraty v historii kapely vynechává,
zestručňuje, či zcela překrucuje, a naopak
ty skutečné problémy jsou zde jen letmo
naznačeny. Na druhou stranu filmový rating
MPAA je nemilosrdný a studio chtělo film
pro všechny. A proto nejsou divoké večírky
žádnými orgiemi, kokain se tu nešňupe po
kilech, návštěvy gayklubů jsou jen letmým
pozadím hudební montáže a zbylí členové
Queen jsou spořádaní otcové od rodin (jistě, Roger je tu zpočátku za holkaře, ale zase
jen tak, aby to nepoškodilo křehkou dětskou
psyché amerických ratolestí). Naopak jsou
zde vytvářeny falešné a nikdy neexistující
problémy, jako je rozpad kapely (k ničemu
takovému nikdy nedošlo, ale to zdejší čtenáři jistě ví) nebo starost před Live Aid uvozená
slovy „Nehráli jsme spolu roky, bude to sebevražda hrát zase poprvé před miliony lidí...“.
Pravda je taková, že naposledy koncertovali
dva měsíce před megaakcí Boba Geldofa.
Ale platí zde zkrátka konstatování ze závěrečných titulků: „Tento příběh je založen na reálných událostech. V některých případech byly
události, postavy a časové linie změněny pro
dramatické účely. Některé postavy mohou být
složeninou více postav, či jsou zcela fiktivní.“
Velká škoda je, že se divák nedozví absolutně nic ze zpěvákova mládí. Život v přepychu

a bohatství na Zanzibaru, cesta do internátní
školy v Indii, návrat do Zanzibaru, útěk před
revolucí do skromných podmínek v Anglii.
To vše zde shrne jednou dvěma větami jeho
otec v průběhu oslavy narozenin. Již z trailerů je ale zřejmé, že materiálu, který se do
filmu nedostal, je poměrně dost a zatěžovat
navíc celý film expozicí z jeho mládí by stopáž neúnosně protáhlo.
Ledabyle je zacházeno nejen s fakty životopisnými, ale i diskografickými. Skladby
se zde objevují jakoby nahodile, bez přímé
spojitosti s konkrétním albem a zcela nezávisle na jejich původním datumu vydání. Fat
Bottomed Girls tak zaznívá v ději několik let
před svým vznikem, Brian May skládá We
Will Rock You tři roky po jejím vzniku a Another One Bites The Dust předchází tiskové
konferenci k albu Hot Space (to zde není
explicitně jmenováno, divák se to dozvídá
prostřednictvím plakátů za zády kapely).
Na druhou stranu je třeba přiznat, že jediné
album, o němž se ve filmu mluví konkrétně,
je A Night At The Opera. Ostatní alba nejsou
ani jmenována, a my se tak pohybujeme
v univerzu diskografie Queen, kde jde především o hudbu, a je jedno, na kterém albu a
kdy vyšla. Drtivé většině diváků však, soudě
dle návštěvnosti, tyto věci nevadí.
Vše vyrovnává prvotřídní řemeslo. Po technické stránce není filmu co vytknout. Kameraman Newton Thomas Sigel, který má za
sebou bezmála sedm desítek filmů (včetně
filmů jako Obvyklí podezřelí či X-Men) vtiskl
filmu silný vizuál. Hojně využívá detaily až

makrodetaily. Oblíbenou finesou jsou záběry přes odrazy – brýlí, piana, skla. V koncertních scénách neváhá používat naopak celky,
prokládané opět detaily na dupající nohy
či tleskající ruce, čímž v divákovi vyvolává
dojem, že je přímým účastníkem události.
Skvělé jsou i kostýmy Juliana Daye, který se
při pódiových vystoupeních drží originálů,
ale když nahlédneme do soukromí kapely,
popustí uzdu své návrhářské fantazii. Asi
nejvíc je to vidět ve scéně s „rozzuřeným ještěrem“.
Jakkoliv vyvolalo angažmá Ramiho Maleka
jisté pochybnosti a již po prvních teaserech
zaznívaly hlasy, že vizuálně připomíná spíše
Micka Jaggera, zmizí tento dojem během
několika málo minut. Malek Freddieho nehraje, on se Freddiem stal. Pohyby, gesta, neustálé zakrývání předkusu horním rtem, to
vše vyvolává dokonalou iluzi a nenechá diváka ani chvíli na pochybách, že za výkonem
je nejen neskutečný talent, ale i obrovské
množství dřiny. Překonává ho občas snad
jen Gwilym Lee, který působí jako mrazivě
dokonalý klon Briana Maye. Vizuálně, ale
i hlasově se své předloze přiblížil tak, až je
to skoro nepříjemné. V závěsu za ním je překvapivě Joseph Mazzello jako John Deacon.
Ten sice ve filmu dostává nejméně prostoru,
ale většina jeho promluv vám zaručeně vyvolá na tváři úsměv. Naopak Ben Hardy jako
Roger Taylor vychází z celé čtveřice bohužel
nejhůř, na první pohled snad vinou makeupu, který mohl přeci jen věnovat větší pozornost jeho paruce. ■
Luděk H. Havel
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po strhující vystoupení ve Wembley na Live
Aid roku 1985. Nicméně ve všem ostatním
platí totéž, co u mnoha životopisů, tedy že
o mimořádné osobnosti vypráví film v podstatě standardní.
Mirka Spáčilová, MF Dnes
V talentovaném obsazení je jasnou hvězdou
Malek. Poté, co si divák zvykne na jeho komický předkus a paruky, může naplno ocenit, jak má americký herec do detailů zvládnuté Mercuryho osobité pohyby a grimasy.
Koneckonců nemá ani smysl popírat, že Bohemian Rhapsody vytváří opravdu silnou atmosféru. Otázkou však zůstává, do jaké míry
je to zásluha snímku, nebo zda od určitého
okamžiku prostě stačí, že Queen dělali fakt
dobrou hudbu.
Kristina Roháčková, Český Rozhlas

V mém osobním žebříčku se jedná o jeden
z nejlepších filmů a nejsilnějších diváckých
zážitků za posledních 5 let. Film, který je natočen s velkou péčí, respektem a který jeho
tvůrci do kin posílají v mimořádně vypilovaném stavu. Emoce. Na ty si vzpomenu, když
po pár měsících někdo zmíní titul Bohemian
Rhapsody...
Martin Staněk, Totalfilm.cz
Jedna z jistých výher snímku byla jasná už
předem: legendární muzika. Druhou přidal
nečekaně tvárný Rami Malek v roli Mercuryho, třetí pak ztvárnění veškerých koncertních
scén od vzniku skupiny počátkem 70. let až

Nedivil bych se, kdyby za pár let vznikl další
příběh o Queen a Mercurym, který by k celé
historii rockové legendy přistoupil střízlivěji
a méně oslavně. Bohemian Rhapsody takovým filmem evidentně být nechce. Je spíš
oslavou jednoho z nejvýraznějších zpěváků
dvacátého století a kamarádství čtyř kluků,
jimž se povedlo změnit hudební svět.
Mr. Hlad, Moviezone
Queen u nás znají všichni a zároveň nikdo.
Mnohým film Bohemian Rhapsody narušil
jejich vizi Mercuryho coby macha, jiným přivodil akutní husinu. Jisté je, že tenhle film je
aktuálně nejlepší cesta, jak si kapelu Queen
a lesk rockového nebe užít. O dnešních kapelách podobně silný film asi nikdy nevznikne.
Alena Bílková, Lidové noviny

Vznikl tak film pro fanoušky skupiny a pro
široké masy, jemuž ale chybí to, co bylo pro
Mercuryho osobnost typické. Extravagance,
kontroverze, hravost, okázalost, živočišnost.
Film se v protikladu k těmto jeho vlastnostem drží dost zpátky a zůstává u přízemní
popisnosti jeho přínosu hudbě. Je to pomník, který mu vystavili jeho kolegové z kapely, ale který by si možná zasloužil zrevidovat v nějaké méně oslavné a více na dřeň
jdoucí podobě.
Marek Čech, Avmania
Zdaleka nejde tolik na dřeň, jak by mohl. Na
druhou stranu je to skvěle natočený a sestříhaný portrét jednoho legendárního a revolučního hudebního uskupení, jež se natrvalo
zapsalo do dějin. Jde o milý, úsměvný, nostalgický, zábavný a dle mého vpravdě krásný
film, který přesně odráží vzpomínky, jež si
asi Freddieho přátelé přejí zachovat. Možná jsme chtěli něco jiného, dramatičtějšího
a revolučnějšího, ale ve výsledku to mně
osobně až tak nevadí.
Tomáš Lesk, NaFilmu.cz
Je to precizně složené puzzle. Vše funguje
podle předem připraveného návodu, režisér
Bryan Singer narozdíl od kapely Queen neexperimentuje. Jeden dílek s vtipem, tři dílky s Mercuryho okouzlujícím sebevědomím,
desítky dílků s nejznámějšími hity a pár dílků, které dokážou uhodit na citlivou strunu
a až trochu kýčovitě dohnat diváky k slzám.
Dominika Kubištová, Informuji.cz
Freddieho pád, to je klasická kombinace sex,
drogy, rock‘n‘roll. V tomhle případě se přidává také jeho opravdu specifická osobnost,

homosexualita v dobách, kdy k ní většina
společnosti byla silně netolerantní, a nakonec důsledky onemocnění AIDS. To vše je
tu ale jen v náznacích, kamera před vším
nepříjemným milosrdně uhýbá. Je také cítit
ruka ostatních členů kapely, kteří do příprav
filmu zasahovali. Zatímco Mercury je největší pařmen, primadona a potížista, ostatní
členové možná trochu divočili v mládí, ale
po většinu času jsou vykreslení jako zodpovědní otcové od rodin, kteří jsou přes špetku
horkokrevnosti připravení nabídnout pomocnou ruku a vždy vše urovnat.
Anarvi, Fandímefilmu.cz
Od začátku nadšeně zíráme na plátno,
chceme vědět každý detail ze životů hudebních legend. Postupně zjistíme, že na
detaily nebo nové informace nezbylo tolik
prostoru, protože tvůrci prostě vsadili na
jistotu. Ale to nakonec vůbec nevadí, jelikož
film je dotažený do poslední scény. Když se
s námi Freddie loučí z koncertu Live Aid, i ti
z nás, kteří v roce 1985 ještě nebyli na světě
a celé Queeny znají jen z poslechu, cítí, že
tenhle koncert byl něco víc, a hlavně, že byl
ve snímku špičkově zvládnutý. Zůstaneme
jen sedět ještě na chvilenku a vychutnáme
si u závěrečných titulků další hity britské
kapely.
Alexandra Tinková, Červený koberec
Konvenční záležitost zabalená do hollywoodského velkofilmu. Realita byla pravděpodobně často jiná, a tak celková stavba
příběhu filmu působí jako lego palác postavený z klišé. Postava Mercuryho ve filmu
vyznívá panovačně, bezbranně a opuštěně.
Ohledně sexuality je Freddie vykreslen jako
nevinný poškozený a autoři jako by nevěděli, jak si s ní ve filmu poradit.
The New York Times
Záběry ze živých koncertů jsou natočeny
bravurně a zcela zachycují jejich energii,
ale problémem filmu je, že se jeho tvůrci
rozhodli ztvárnit dvě věci zároveň: úspěchy
kapely a Mercuryho životopis. A právě životopisná část je navzdory Malekovu velkému
úsilí krutě podřízena vyobrazení úspěchu.
Independent
Film působí jako denní televizní soap opera
se stejným průběhem jako kterýkoli předchozí životopisný film. Sejdou se nějací
hudebníci, nahrají své nejlepší hity a jejich
sláva stoupá, klesá a pak znovu stoupá. Členové kapely jsou ztvárněni příliš jednostranně: Roger je holkař, Brian je mírotvorce
a John je… no, vše, co dělá, je, že se z ústraní
ušklíbne (což by mohlo být proto, že Brian
a Roger byli spolutvůrci filmu a John nikoli).
BBC
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■ Lucie Halamíková

Joseph Mazzello (John Deacon)
21. září 1983 New York, USA
Svoji první filmovou roli získal už v deseti
letech v megahitu Stevena Spielberga Jurský park, kde ztvárnil postavu malého Tima
Murphyho (1993, cena Young Artist Award
pro nejlepšího mladého herce ve filmu).
V roce 1997 se objevil i v pokračování Jurský
park 2: Ztracený svět. Následovaly další role,
např. vodácký thriller Divoká řeka s Meryl
Streep (1994), The Cure (1995, nominace na
cenu Young Artist Award), Život s Helenou
s Kate Hudson (2004), The Social Network
(2010, role Dustina Moskovitze, spoluzakladatele sociální sítě Facebook). Joseph si
zahrál i v televizních seriálech, např. Kriminálka Las Vegas (2003), Beze stopy (2004),
ve válečné minisérii HBO The Pacific (2010),
Strážce pořádku (2013).
„Bohemian Rhapsody je takový Jurský park
mé dospělé kariéry, řekl bych, s ohledem na
jeho rozsah a očekávání,“ prohlásil Joseph
o své roli ve filmu. „Sešel jsem se se synem
Johna Deacona a ten mi dával rady, jak Johna
správně vystihnout. Na basovou kytaru v jeho
stylu jsem se učil hrát několik měsíců.“

Gwilym Lee (Brian May)
24. listopadu 1983 Bristol, UK
Jako teenager začal Gwilym chodit do dramatického kroužku. Na Cardiff Univerzity
vystudoval anglickou literaturu a na Guildhall School of Music and Drama se věnoval
herectví. V letech 1997 – 98 hrál v televizní
adaptaci Animal Ark. V šestnácti letech začal
spolupracovat s Royal Shakespeare Company ve hře Richard III., v roce 2008 si v National Theatre zahrál ve hře Oidipus a o rok
později v Hamletovi. V roce 2011 získal cenu
Ian Charleson Award za roli Edgara ve hře
Král Lear. Následovaly další role v kusech The
Promise (2012) a Versailles (2014). V letech
2013–16 si Gwilym zahrál seržanta Charlie
Nelsona v televizním seriálu Vraždy z Midsomeru. Na filmovém plátně se Gwilym objevil
např. ve filmech The Tourist (2010), Isle of
Dogs (2011), Fresh Meat (2012), A Song for
Jenny (2015), The Last Witness (2018).
Lee byl za svůj herecký výkon ve filmu nominován na cenu 25th Screen Actors Guild
Awards. „Trochu jsem na kytaru hrál už dříve,
ale nic velkého. Byla to pro mě výzva a Brianova přítomnost a jeho kytarové lekce byly pro
mě velkou podporou. Produkce měla vždy připravené „kytaristy–dvojníky“, ale nebyli nikdy
použiti. A za to jsem se cítil opravdu šťasten,“
řekl Gwilym o své roli ve filmu.
Brian May o Gwilymovi: „Ukázal jsem mu pár
věcí a on je zvládnul. Když jsem se pak díval na
úryvky z filmu, myslel jsem si, že jsem to já.“
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Ben Hardy (Roger Taylor)
2. ledna 1991 Bournemouth, UK

Allen Leech (Paul Prenter)
3. května 1981 Killiney, Irsko

Aidan Gillen (John Reid)
24. dubna 1968 Dublin, Irsko

Nejdříve vůbec neplánoval, že by se stal
hercem, bavil ho sport. Vůbec první roli si
zahrál ve školní filmové adaptaci Far from
the Madding Crowd (seržant Troy). Následovala divadelní hra The Judas Kiss (2012), kde
vystupoval jako člen hotelového personálu
Arthur Wellesley (tato role ho neskutečně
znervózňovala, protože se musel objevit
i nahý). V roce 2013 získal roli Petera Beala
v televizním seriálu BBC EastEnders. Hrál
v seriálu dva roky. Jeho první film, ve kterém se objevil v roli okřídleného mutanta
Archangela, byl superhrdinský X-Men: Apokalypsa (2016) režiséra Bryana Singera. Že by
si ho už zde Bryan vyhlédl? Ve stejném roce si
zahrál spisovatele Johna Williama Polidoriho
v romanci A Storm in the Stars. V roce 2018
dostal hlavní roli Waltera Hartighta v televizní adaptaci BBC The Woman in White (podle
románu W. Collinse).

Herectví ho okouzlilo už v 11 letech, když se
ve škole ujal role zbabělého lva ve hře Čaroděj ze země Oz. Rodiče chtěli mít z Allena
architekta, ten si však nakonec prosadil svůj
sen a vystudoval hereckou školu v Dublinu.
Jeho první velká role byla ve filmu Cowboys
and Angels (2003), kde si zahrál homosexuála Vincenta. Za další role v televizních seriálech Love Is the Drug (2004) a Legend (2006)
získal nominace v Irish Film and Television
Awards (IFTA). Historickou postavu Marcouse Agrippy ztvárnil v seriálu Rome (2007).
V roce 2010 byl obsazen do seriálu Tudorovci a zároveň přijal nabídku na účinkování
v dalším úspěšném seriálu Panství Downton,
kde ztvárnil šoféra Toma Bransona. V roce
2012 hrál ve filmové adaptaci The Sweeney.
Časopis U Magazine zvolil Allena v roce 2005
jako nejvíc sexy muže v Irsku. V roce 2015 se
dostal mezi padesátku nejlépe oblékaných
mužů v Anglii. V roce 2018 se zasnoubil s herečkou Jessicou Blair Herman.

Hereckou kariéru začal v 80. letech malými
rolemi v televizních filmech. Poprvé na sebe
více upozornil v roce 1999 rolí arogantního
manažera v britském seriálu Queer As Folk
(nominace na cenu British Academy of Film
and Television Arts – nejlepší herecký výkon). V letech 2011-17 hrál postavu Petyra
„Littlefinger“ Baelishe v úspěšném seriálu
HBO Hra o trůny (nominace na cenu IFTA).
Aidan obdržel dvě ceny IFTA za své role v seriálu The Wire – Špína Baltimoru (2009) a za
kriminální drama Love/Hate (2012). Mezi
jeho další filmy patří např. komedie Rytíři ze
Šanghaje (2003), drama Hercule Poirot: Pět
malých prasátek (2003), akční thriller 12 kol
(2009) a krimi thriller Blitz (2011). Roli agenta
CIA získal ve filmu Temný rytíř povstal (2012).

I Ben Hardy získal nominaci za svou roli ve
filmu na 25th Screen Actors Guild Awards.
„Když mě pro film vybírali, trochu jsem jim
zalhal, když jsem tvrdil, že umím hrát na bicí.
Ale řekl jsem si, teď trochu nadsadím, ale pak
to doženu a naučím se to. Pak jsem měl zahrát
jednu píseň na bicí, a tak jsem začal každý
den chodit na hodiny. Koupil jsem si soupravu
a zvládnul jsem zahrát tak akorát jednu píseň.
Ve filmu jsem jich pak musel umět třináct,“ říká
Ben.
Roger Taylor o Benovi: „Naučil jsem ho i pár
vizuálních triků. Naučit se na bicí, to jinak vyžaduje roky.“

Lucy Boynton (Mary Austin)
17. ledna 1994 New York, USA
Když jí bylo pět, celá rodina se přestěhovala
do Londýna. Na škole začala chodit do hereckého kroužku a herectví ji brzy okouzlilo.
Spíše díky náhodě se dostala ke své první roli
mladé slečny Beatrix Potter ve filmu Miss Potter (2006). Casting na roli probíhal v její škole a režisér si ji vybral přímo na hodině herectví. Za tuto roli získala nominaci na Young
Artist Awards v kategorii herecký výkon mladé herečky ve vedlejší roli v celovečerním
filmu. „Byl to nejlepší den v mém životě,“ řekla
Lucy o svém prvním natáčecím dnu. Další
dětskou rolí byla např. postava Posy Fossil,
ambiciózní baletky prestižní baletní školy,
ve filmu Baletní střevíčky (2007). O rok později se objevila v roli Margareth Dashwood
v seriálu BBC Rozum a cit. Ve čtrnácti letech
Lucy na přání rodičů herectví omezila, aby se
mohla více věnovat škole. Uvědomila si však,
jak má herectví ráda a že se mu chce v budoucnu věnovat naplno. Dokonce uvažovala
i o studiu herectví na univerzitě, ale nepodařilo se jí to časově propojit s hraním. Lucy
byla obsazena do několika vedlejších rolí například v seriálech Borgia (2011), Endeavour
(2012), Life in Squares (2015). Také si zahrála
roli záhadné dívky Raphiny ve filmu Sing
Street. V roce 2017 ztvárnila hraběnku Helenu Andrenyi v nové filmové adaptaci románu Agathy Christie Vražda v Orient expresu.
Stejně jako jejím mužským kolegům, i Lucy
vynesla role ve filmu Bohemian Rhapsody
nominaci na cenu 25th Screen Actors Guild
Awards.
Lucy o své postavě ve filmu: „O Mary a Freddiem jsem toho popravdě moc nevěděla. S postavou Mary mi moc pomohl Brian. Na roli
jsem se musela připravovat jinak než dosud,
protože šlo o reálnou postavu.“
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Allen byl taktéž nominován na cenu za vynikající herecký výkon v 25th Screen Actors
Guild Awards (tuto cenu získal již několikrát za roli Toma Bransona v seriálu Panství
Downton).
Allen o své roli: „Když jsem byl obsazen do role
Freddieho manažera Paula Prentera, vůbec
jsem nevěděl, že někdo takový a s tak velkým
vlivem na Freddieho vůbec existoval. Začal
jsem pátrat po všech podrobnostech této postavy, abych věděl, jaký ve skutečnosti Paul byl
a jak se choval. Velmi mi s tím pomohli Brian
a Roger. Povídali jsme si o Paulovi, jaký to byl
člověk, jak se stále snažil být ve středu dění,
chtěl mít věci pod kontrolou a snažil se dozvědět vše, co by mohl nějak využít.“

Aaron McCusker (Jim Hutton)
26. listopadu 1978 Portadown,
Severní Irsko
Zahrál si v několika televizních seriálech,
např. Shameless (2007-13), Dexter (2013,
role sériového vraha J. A. Yatese), v psychologickém thrilleru Městečko Fortitude
(2015), The Astronaut Wiwes Club (2015,
role astronauta Wallyho Schirra), Castle na
zabití (2016, agent MI6 Wesley Connors). Ve
filmech ztvárnil postavu Marka v krátkém filmu Loss (2014), roli vedoucího SAS ve Final
Score (2018) a zahrál si i v akčním sci-fi thrilleru Incoming (2018).

Aidan o písni Bohemian Rhapsody: „Když
mi bylo šest, měli jsme se sourozenci sbírku
nahrávek. Nebylo jich moc, kolem 40 singlů.
A Bohemian Rhapsody byla mezi nimi jedna
z nejhranějších. Fascinovala mě.“
„Je to opravdu zvláštní skladba, strukturálně
složená jakoby ze čtyř písní, což normálně velké hity nemívají. Má neobvyklé postupy akordů… Ale přesto je to obrovský hit.“

Aaron o své roli Jima a o Freddiem: „Jednou
při natáčení za mnou přišel někdo z týmu
a řekl mi, že Jimiho znal osobně a chválil mě
za dobře odvedenou práci. Moc mě to potěšilo.
Všichni, kdo Jima znali, o něm mluví jen kladně. Jim musel být opravdu skvělým člověkem,
se kterým se Freddie cítil dobře. Nebyl s ním
kvůli slávě ani penězům. Byla to opravdová
láska.“
„Nepřemýšlel jsem nijak zvlášť o tom, že budu
hrát postavu gaye. Klidně bych si ji zahrál znovu. Důležité bylo, že jsme si s Ramim rozuměli,
a tak se mi role hrála dobře. Zahraju kohokoli, sériového vraha, gaye, punkovou legendu,“
směje se.

Tom Hollander (Jim „Miami“ Beach)
25. srpna 1967 Bristol, UK
Tom je velice úspěšný a oceňovaný divadelní herec. Jeho hlasový talent se uplatnil
v mnoha rozhlasových hrách BBC (např. role
astronoma Patrica Moora ve hře Far Side
Of The Moore). Nepřeberné množství rolí
ztvárnil také v televizních filmech a seriálech, např. Gosford Park (2001), Cambridge
Spies (2003), Pýcha a předsudek (2005). Na
filmovém plátně si zahrál roli lorda Cutlera
Becketta ve filmech Piráti z Karibiku: Truhla
mrtvého muže (2005) a Piráti z Karibiku: Na
konci světa (2007). Tom je patronem cen
pro nezávislý film British Independent Film
Awards a věnuje se také charitativní činnosti. Svými běžeckými a cyklistickými aktivitami podporuje několik organizací a hospiců,
zabývajících se léčbou rakoviny u dětí a mladistvých.
Kvůli problémům a neshodám s režisérem
Bryanem Singerem chtěl natáčení filmu
opustit. Nakonec byl ale přemluven, aby
zůstal. Tom o filmu: „Během natáčení filmu
jsem si nebyl jistý, jak to všechno dopadne. Ale
nakonec jsem byl rád, že jsem si ve filmu mohl
zahrát, užil jsem si to. Jsem moc rád, že si diváci film oblíbili a že se u něj baví. A Rami Malek
je prostě úžasný.“
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