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Na slovíčko
s JOSHEM LUCASEM

Kdo hraje Mitche McDeerea
lépe — Tom Cruise nebo Josh
Lucas?
Cruise
ztělesnil
mladého
McDeerea
ve
stejnojmenném
filmovém přepisu románu Firma. Z
filmu se stal takový hit a z Cruise
tak nezapomenutelný hrdina, že
Lucas potřeboval delší přestávku,
než se této roli upsal. Dokáže
přimět fanoušky, aby zapomněli na
Cruise, a viděli v něm staršího a
moudřejšího McDeerea?
“Tom Cruise je nejspíš víc
podobný Mitchovi McDeereovi než
já,” říká
Lucas o přímé a
neústupné postavě, kterou hraje. “Z
Toma Cruise mám dojem, že je to
velmi pracovitý a ambiciózní
muž, a podle mého tu existuje
přímá souvislost mezi ním a
Mitchem McDeerem. Myslím si, že
byl skvělý McDeere.” S tím
souhlasí i výkonný producent
seriálu Firma Lukas Reiter. Myslí
si však, že Lucas je neméně skvělý
McDeere.

“Je to velice odlišná postava,”
říká Reiter. “Mitch McDeere přece
strávil deset let života v Programu
na ochranu svědků a to ho nutně
muselo změnit.”
Reiter tvrdí, že Lucas se v
novém McDeereovi dokonale
zabydlel. “Cítil jsem, jak se ho
zmocňuje a jak vytváří jeho novou
podobu. Navázal na to, kde by
Mitch dnes ve svém životě mohl
být, tak přirozeně a organicky, s
veškerou
inteligencí,
vynalézavostí a upřímným srdcem,
že jsme si byli jistí, že tenhle Mitch
je nepochybně
novou verzí
někdejšího mladíka.”
Lucas říká, že McDeere číslo 2
už byl takový ve scénáři a přiznává
Reiterovi zásluhy za to, že vystihl
původní Grishamovu postavu a
posunul ji na další úroveň.
“Mitch McDeere je neústupný
ve své potřebě bojovat neustále
proti systému,” říká rodák z Little
Rock v Arkansasu. “Je jako pit
bull. Má i své vady, je to svým
způsobem
materialista.
Tohle
všechno mě na něm fascinovalo,
protože deset let kvůli své pravdě
trpěl a vystavil rodinu nebezpečí.”
Nicméně jsou chvíle, kdy se
mu McDeere zadřel pod kůži až
moc, přiznává Lucas. “Strávil jsem
každý den hraním paranoidního,
vyděšeného
a
rozzlobeného
chlapa,” vysvětluje herec. “Má
pořád problémy, neustále utíká,

vždycky je v mimořádném stresu.
Zažívá i světlé chvíle, ale John
Grisham napsal thriller, a když se
podíváte na ostatní Grishamovy
thrillery, jejich postavy se vždy
nacházejí v temném prostoru a
snaží se vybojovat si z něj cestu.”
Lucas rozumí složité situaci, v
níž se McDeere ocitl. Jeho rodiče
byli aktivisté a neustálé putování
po jihu USA, které s nimi v dětství
zažil, se podobalo životu na útěku.
“Do mých šestnácti let rodiče
patřili
k
tvrdému
jádru
protinukleárního
aktivistického
hnutí,”
vysvětluje
Lucas.
“Protestovali
zejména
proti
jaderným zbraním a kvůli tomu
před našimi dveřmi obvykle stálo
černé auto a FBI/CIA nás sledovaly
valnou část mého dětství.“
“Když jsem přemýšlel o svém
životě i o postavě, kterou hraju,
cítil jsem mezi nimi přímou
spojitost,” říká Lucas. “My jsme
sice nikdy nebyli v přímém
ohrožení, nikdy nenastala situace,
že bychom se museli skrývat, ale
stále nás někdo sledoval a tvrdil,
že to, co děláme, je nepřijatelné.
Viděl jsem, jak mého otce
mnohokrát neoprávněně zatkli.
Mám pocit, že tato postava je mu
podobná, jen má dramatičtější a
těžší osud.”
Lucas vnesl stejný smysl pro
integritu a přesvědčivost do role
letce Charlese Lindberga ve filmu

Clinta Eastwooda J. Edgar.
Spolupráce s kolegou Matthewem
McConaugheym v The Lincoln
Lawyer mu pomohla při přípravě
tohoto seriálu z právnického
prostředí, a nedávno sám zasedal v
soudní
porotě.
“Byla
to
nejdramatičtější záležitost, jíž jsem
se kdy zúčastnil,” říká herec. “A
pomyslel jsem si, že je to
fascinující premisa pro náš seriál.
Zažít na vlastní kůži tohle drama,
v němž právo a lidé bojují o
život.”
Mezi herce, které obdivuje,
patří držitel Ceny Akademie Gene
Hackman. “V Glory Road je
moment, kdy jsem ho bezostyšně
vykradl ze scény v “Hoosiers,”
přiznává se Lucas. “Prošlo mi to,
protože
byste
určitě
nepředpokládali, že já budu
vykrádat Gene Hackmana!”
A když se prý naskytne
příležitost, má plánu, že se bude
lehce inspirovat i detaily z
Cruisova Mitche McDeerea.
“Považuji to za stoprocentní
hold,” tvrdí. “Rád bych některé
věci decentně začlenil do mého
pojetí.” Líbí se mu kupříkladu
okamžik, kdy Cruise dělá kopii
fotky a má na tváří kousek
toaletního papíru, protože se řízl
při holení. “Je to takový jemný
detail a rád bych ho taky ukradl.
Ještě jsem to neprovedl, ale udělám
to!”

Na slovíčko
s JULIETTE LEWIS

Molly Parker tvrdí, že Juliette Lewis “je
jedna z nejlepších hereček mé i její generace.” A
bonus tkví v tom, jak říká Parker o své hvězdné
kolegyni ze seriálu Firma, že pracovat s ní je
neobyčejně zábavné. “Je krásná, má úžasnou
intuici a je s ní legrace. Je prostě kouzelná.”
Josh Lucas to vnímá naprosto stejně. “Je
jednou z nejlepších hereček, s jakou jsem kdy
pracoval, a má v sobě zvláštní kouzlo,” říká
herecký představitel Mitche McDeerea. “V jejím
přístupu cítíte instinkt, spoustu kreativity a
nebojácnost.”
“Děláte si srandu?” říká Lewis, když slyší
chválu svých kolegů. “Ráda bych vyhlásila
soutěž mezi ostatními herci, abych zjistila, jestli
je mezi nimi někdo, kdo má rád své kolegy víc,
než se máme rádi my.”
Lewis říká, že všichni z hlavní herecké
čtyřky si navzájem velice fandí.“Vzala jsem tu
roli hlavně kvůli Joshovi Lucasovi, protože jsem

od začátku věděla, že v seriálu bude hrát,” říká
Lewis, která ztělesňuje odvážnou, sexy
sekretářku Tammy Hemphillovou. „Calluma
[Keith Rennie, který hraje Mitchova bratra a
firemního
soukromého
detektiva
Raye
McDeerea] znám už 10 let a vždycky jsem byla
obdivovatelkou Molly [Abby McDeereová].
Patří k těm lidem od filmu, kteří mají výjimečné
a velmi originální názory.”
Lewis považuje Parker za nejzkušenější
kolegyni, co se týče televizní práce. “Tohle je
můj první seriál od roku 1989,” dodává.
Rychlý pohled na její filmografii ukáže, že
Lewis strávila pořádný kus svého dospívání v
sitcomech jako I Married Dora, The Facts of
Life a The Wonder Years.
O pár let později její filmová kariéra nabrala
prudké obrátky díky filmu Martina Scorseho
Cape Fear. Za svůj výkon byla nominována na
Cenu Akademie v kategorii Nejlepší herečka ve
vedlejší roli; rychle pak následovaly úlohy ve
filmech Husbands and Wives, What’s Eating
Gilbert Grape, Kalifornia a Natural Born
Killers. Stala se uznávanou herečkou nejen kvůli
svému talentu, ale i díky originalitě a odvaze, s
níž se pouští do ztvárnění osobitých a
neobvyklých postav.
Tammy Hemphillová, zdá se, přesně zapadá
do seznamu hereččiných rolí. “Pro mne je
Tammy žena, kterou můžete poslat kamkoliv a
ona tam přežije a bude přitom šťastná, ” říká
herečka. „A dokáže se spřátelit s kýmkoliv.”
I když si Lewis svou postavu oblíbila,
otevřeně se přiznává, že další důvod, proč se
připojila k seriálu Firma, je ten, že nehraje
hlavní postavu. “Znamenalo by to, že nemáte
jediný den volna, nevyspíte se, pracujete denně
od rána do noci. Jsem raději součástí souboru,“
vysvětluje Juliette Lewis.

Před časem si odskočila od herecké profese
a odstartovala dráhu hudební coby muzikantka a
rocková zpěvačka, jak s kapelou Juliette and the
Licks, tak sólově. Vystupovala po celém světě,
včetně pamětihodného, zcela vyprodaného
koncertu v Brazílii. “Hrála jsem s The Killers a s
Bjork před 50 000 lidmi,” vzpomíná na tuto
zkušenost. “A na konci vystoupení jsem se
rozbrečela.”
Je tedy zároveň i rocková herečka? Ne tak
docela, odpovídá. “Řekla bych, že mám ráda
lidi, jejichž názory nejsou v naší kultuře často
slyšet…nemám na mysli ty z horních deseti
tisíc, ani ty, co žijí na okraji společnosti. Ti, o
nichž mluvím, jsou možná nedokonalí, ale o
něco se snaží a to se mi líbí i na Tammy.”
V dnešních televizních titulech nachází víc
takových postav. “TV je rozhodně médiem,
které na sebe bere největší riziko. Dřív to dělaly
nezávislé filmy, v nichž se objevovaly velmi
zvláštní příběhy a neobvyklé postavy. Tituly
jako House, Breaking Bad či The Walking Dead
však do televize vnesly svěží vítr a změnily ji. A
divákům i hercům navíc přinesly víc zábavy.“
Než se rozhodla, že roli v seriálu přijme,
důkladně o tom přemýšlela. “Myslela jsem si, že
už nic takového nebudu v životě dělat,“
přiznává se rodačka z Los Angeles. Sepsala si
nicméně všechna „pro“ a „proti“ a zjistila, že
„pro“ převažují. Včetně skutečnosti, že na jaře a
v létě se může z natáčení uvolňovat, aby
pokračovala v turné s kapelou. Producenti též
souhlasili s tím, že si bude moci vybrat tolik
barev na vlasy, kolik jich Tammy vystřídá.
“Chci, aby byla každý týden zrzavější a
zrzavější,” dodává s úsměvem. “Příští rok bude
mít tak rudé vlasy, že to bude až obscéní.”

Na slovíčko

s CALLUMEM KEITHEM RENNIEM

Po léta můžete v televizi sledovat
slavné soukromé detektivy. Ať už to byli
hrdinové legendárních seriálů Magnum,
P.I. či Remington Steele, který v 80. letech
udělal hvězdu z Pierce Brosnana.
Seznamte se s Rayem McDeereem,
šarmantním leč náladovým starším bratrem
hlavního hrdiny seriálu Firma, právníka
Mitche McDeerea, který vede svou osobní
křížovou výpravu. Ray o zločinu leccos ví
díky vlastní minulosti — zažil těžké časy v
kriminále poté, co byl odsouzen za
neúmyslné zabití.
Ztělesňuje ho herec, který má monopol
na podobné postavy: Callum Keith Rennie.
Narodil se ve Skotsku, vyrostl v Kanadě a
jako herec se v počátcích své kariéry

specializoval na sebezničující rebely ve
filmech Last Night a Suspicious River.
Role producenta Lewa Ashbyho v
seriálu Californication dodala Renniemu
role dalších neodolatelných podrazáků
počínaje CSI: Miami až po The Killing. Pak
přišla nabídka na Firmu.
“Vlastně jsem tehdy dělal zkoušky do
několika jiných pořadů,” říká. Ale když se
mu naskytla příležitost získat roli v seriálu
Firma, přečetl si nejprve knihu a pak se
podíval na film.
Při té příležitosti se stal velkým
obdivovatelem Johna Grishama a jeho
první myšlenka po shlédnutí filmu z roku
1993 byla: “Proč ten seriál nenatočili už
mnohem dřív?”
Výkonný producent Lukas Reiter
považuje vztah mezi bratry Rayem a
Mitchem McDeereovými za podstatnou
součást seriálu. “Od chvíle, kdy se v
románu seznámíte s Rayem, je vám jasné,
že je to důležitá postava,” říká. “A
samozřejmě jsem byl nadšený, že Ray
zůstane součástí této rodiny.”
Rennie (51) zase popisuje atmosféru při
natáčení v Torontu jako skutečně rodinnou.
Firma přinesla opětovné setkání třem
hercům. Rennie pracoval s Juliette Lewis,
která
hraje
sekretářku
Tammy
Hemphillovou, ženu, o niž má milostný
zájem, před deseti lety ve filmu Picture
Claire. Molly Parker (Abby McDeereová)
zná ještě déle a dělali spolu už na šesti

předchozích projektech.
“Molly je nejen velká herečka, ale též
velká osobnost a já mám opravdu pocit,
jako bych se vrátil domů,“ říká Rennie.
“Absolovali jsme společně výbornou,
mizernou i příšernou práci, a jsme přáteli
už dvacet let.”
Parker říká, že obsazení Rennieho jí
pomohlo při rozhodování, zda do seriálu
půjde nebo ne. “Jsme opravdu dobří přátelé
a mluvili jsme spolu o tom, zda se máme do
seriálu pustit. Mám ho moc ráda a ráda s
ním pracuji.”
Spolupracovat znovu s Juliette Lewis
bylo pro Rennieho též velké plus. “Je to
jedinečná žena, má v sobě spoustu energie
a hýří nápady, které můžete přijmout nebo
odmítnout, ale vždycky v nich objevíte
něco zajímavého.”
On sám je doma v rolích morálně
rozporuplných mužů a je šťastný, že
veškerý právnický žargon zůstal na Joshovi
Lucasovi. „Pokusit se mluvit právnickou
hantýrkou by pro mne znamenalo spoustu
přebreptů,“ žertuje Rennie. “ Zato Josh je v
tom opravdu skvělý a to, co já nedokážu,
zvládá mistrovsky.”
Mezi nejlepší soukromá očka, která s
kdy objevila v televizi, podle něho určitě
patří skvělý Peter Falk. “Jediný, kdo
vyčnívá z řady, je Columbo.”

Na slovíčko
s MOLLY PARKER

I

Být manželkou a matkou není nikdy snadné.
Být manželkou a matkou na útěku před
nebezpečím a pomstou musí být skoro nemožné.
Nicméně takový je osud Abby McDeereové,
hrdinky seriálu Firma.
Molly Parker vzala tuto roli, protože pro ni
představovala zajímavý úkol. Herečka narozená
v Britské Kolumbii vždycky tíhla k rolím
komplikovaných žen, jako byly ty v seriálech
Deadwood, Six Feet Under či Swingtown nebo
v řadě nezávislých hraných filmů
“Vždycky mě zajímaly postavy, které se
nacházejí v jistém procesu znovuzrození,“ říká
Parker. “Získávají zpátky svůj život a snaží se
vrátit zpět do svého světa, což mě zajímá.”
Ten den, kdy se v Torontu točila scéna v
kuchyni v domě McDeereových, seděla Molly
Parker na židli. Bylo to zdánlivě nejklidnější
místo v domácnosti, ale zároveň bylo velmi

nebezpečné. Mitch a Abby McDeereovi a jejich
dcera Claire jsou už deset let na útěku, byli
zařazeni do Programu na ochranu svědků.
Stěhují se z jednoho místa na druhé před
pomstou mafie poté, co Mitch odhalil korupci
ve bývalé právnické firmě, kde pracoval. Nyní
se však rozhodli, že přestanou utíkat a začnou žít
normální život. Má tato rodina skutečně
možnost volby?
“Myslím si, že se snažíme získat zpět naše
životy,” říká Parker. “A zároveň se snažíme
vytvořit pro sebe život nový.”
Nicméně proč Abby vydržela ve vztahu,
který si žádá tolik obětí a provází ji takový
strach?
Parker tuto postavu považuje za úžasný úkol
jak pro sebe, tak pro diváky. “Já osobně jsem v
životě strávila většinu času snahou, abych
nehrála takové to obvyklé klišé „manželky“. A
důvodem, proč se mi líbil scénář a proč mě celý
ten projekt zajímal, byl fakt, že tahle žena je
mnohem víc než jen manželka.”
Další z věcí, které se jí na Firmě líbí, je i
fakt , že postava Abby je napsaná jako Mitchova
skutečná partnerka. “Když mluví o firmě, říkají
naše firma. A když hovoří o klientech, říkají naši
klienti,“ dodává herečka.
Abby má svůj vlastní život jako učitelka i
matka a oběma se nadšeně věnuje. Ale se
stejným zanícením jako Mitch chrání svou
rodinu před nebezpečím. “Je morálním sloupem
celé rodiny, je inteligentní, miluje svého muže,
ale od začátku s ním prožívá těžké chvíle,“ říká
představitelka Abby. “Nikdy mě nezajímaly role
žen, které jsou jen dobré a dokonalé. Mám ráda
ženy složité a snažím se proto vnést do nich i
složitou duši.”
A právě tento smysl pro oduševnělost

výkonného producenta Lukase Reitera na Molly
přitahoval a také proto ji do seriálu Firma
obsadil. “Všichni z tvůrčího týmu jsme od
samého začátku na Molly jako na herečce
oceňovali její inteligenci a oduševnělost, jež
prostupují vším, co dělá. V centru tohoto
příběhu vždycky stál vztah mezi Mitchem a
Abby, který má mnoho podob. Věděli jsme, že
roli Abby musí dostat herečka, která tento typ
ženy dokáže ztvárnit. A také jsme cítili, že
Molly by mohla odvést skvělou práci. Jsem
šťastný, že mohu říct, že jsme měli pravdu.“

Toto je
Palmer s
McDeerem

John Grisham je výkonným producentem
nového dramatického seriálu Firma, který byl
natočen podle jeho literární předlohy.
Grisham, který patří k nejoblíbenějším
světovým spisovatelům, je autorem 23 románů a
sbírky povídek, dvou knih pro mladé čtenáře a
jednoho díla žánru non-fiction. Ze všech se staly
mezinárodní bestsellery.
Svůj první román Čas zabíjet psal tři roky –
tehdy ještě působil jako právník – a byl vydán v
roce 1988. Druhý román Firma sklidil obrovský
úspěch. Setrval na seznamu nejlépe prodávaných
knih v The New York Times celých 47 týdnů a stal
se bestsellerem roku 1991. Dva roky nato podle
něj společnost Paramount Studios natočila
stejnojmenný, neméně úspěšný film. Jen ve
Spojených státech se prodalo více než 20 milionů
výtisků Grishamova románu Firma.

John Grisham
Výkonný producent

Firma

K dalším bestsellerům tohoto spisovatele patří
Případ Pelikán, Porota, Vyvolávač deště, Společník
a Přiznání. Devět jeho románů posloužilo jako
předloha pro hrané filmy.
Jeho nejnovější román The Litigators byl vydán
v říjnu 2011.
Grisham v současnosti žije se svou ženou a
dvěma dětmi ve Virginii.

