
Heath Ledger (Tony)

Imaginárium dr. Parnasse se stalo legendou už 
v době svého vzniku. Smutnou legendou. V průběhu 
natáčení totiž v pouhých osmadvaceti letech zemřel 
představitel hlavní role a vycházející herecká hvěz-
da první velikosti Heath Ledger. Australan Heath 
Ledger se od sedmnácti let protloukal nepodstat-
nými rolemi v televizi, až mu komedie Ruce pryč 
otevřela dveře do Hollywoodu. Postupně pak rostl 
ve filmech Patriot s Melem Gibsonem, Ples příšer
s Billy Bob Thortonem a Halle Berry, Kletba bratří 
Grimmů Terryho Gilliama nebo v lehkonohé kome-
dii Casanova. Definitivní slávu a uznání mu přinesla
Oscarová nominace za roli homosexuálního kovboje 
ve Zkrocené hoře. Filmovou sošku získal později za 
neuvěřitelný a doslova fenomenální výkon ve svém 
ďábelském pojetí padoucha Jokera v Batmanov-
ském filmu Temný rytíř. Už posmrtně. Náročné role 
a chronická nespavost vedly k nešťastné a fatální 
kombinaci předepsaných léků, právě v polovině na-
táčení Imaginária. 
Imaginárium dr. Parnasse bude v českých v kinech 
od 21. ledna 2009. 



Tom Waits (Mr. Nick)

Muž s nezaměnitelným hlasem, jenž zní „jako by byl namočený 
v sudu bourbonu, potom visel několik měsíců v udírně a pak ho 
vytáhli a přejeli autem“ je v prvé řadě zpěvák, skladatel a písnič-
kář. Stejně originální jako hlas je i jeho hudba. Waits vydal více než 
dvacet desek, je držitelem dvou cen Grammy a byl nominován na 
Oscara za hudbu k dramatu One from the Heart (1982) režiséra    
F. F. Coppoly. Jako herec se i na plátně objevil ve filmech Dravé
ryby, Cotton Club, Drákula nebo Kafe a cigára a vytvořil jednu 
z hlavních rolí ve snímku Jima Jarmusche Mimo zákon. Režisér 
Terry Gilliam nemohl pro roli svůdce a snad samotného ďábla vy-
brat nikoho lepšího, než charismatického hudebníka. 
Imaginárium dr. Parnasse bude v českých v kinech od 21. ledna 2009.



Johnny Depp (Tony)

Americký herec a expert na bizarní filmové postavy
Johnny Depp je v současné jedním z nejpopulár-
nějších herců světa a to hlavně díky své rozevláté 
kreaci kapitána Jacka Sparrowa z dobrodružné tri-
logie Piráti z Karibiku. Jeho sláva a herecká karié-
ra je ale mnohem delší a pestřejší. Idolem dívčích 
srdcí se stal už rolí Střihorukého Edwarda a zářil 
v nezapomenutelných filmech Ospalá díra, Karlík 
a továrna na čokoládu, Strach a hnus v Las Ve-
gas, Čokoláda, Mrtvý muž nebo Veřejní nepřáte-
lé. Po smrti svého přítele Heatha Ledgera nemohl 
dopustit, aby se vysněný film plný fantazie Terryho
Gilliama zhroutil a aby se další skvělý Ledgerův 
výkon nedostal na plátna. Ihned souhlasil, našel si 
místo v nabitém diáři a vystřihl jednu ze tří alterna-
tivních podob Ledgerovy postavy Tonyho.
Imaginárium dr. Parnasse bude v českých v kinech 
od 21. ledna 2009. 



Colin Farrell (Tony)

Irský talent z Dublinu proslul coby bouřlivák se sla-
bostí pro alkohol i krásné ženy a s jadrným slov-
níkem. Poprvé nadchl diváky coby vojenský rebel 
ve válečném dramatu Tábor tygrů a především 
v napínavém thrilleru Telefonní budka, kde před-
vedl, jak obrovskou emocionální bouři umí rozpou-
tat i na omezeném prostoru a jen se sluchátkem 
v ruce. Okamžitě přišly role ve velkých spektáklech 
Minority Report s Tomem Cruisem, Alexandr Ve-
liký režiséra  Olivera Stonea nebo ve skvělé krimi 
Miami Vice.. Za roli nájemného zabijáka, co se 
chová jako umíněné malé děcko, v černé kome-
die V Bruggách dostal Zlatý glóbus. V Imagináriu 
dr. Parnasse je další z hvězd, které pro dokončení 
filmu nahradily Heatha Ledgera v hlavní roli. Koho
by překvapilo, že rebelský Farrell ztvárnil Tonyho 
nejtemnější alter ego? 
Imaginárium dr. Parnasse bude v českých v ki-
nech od 21. ledna 2009. 



Jude Law (Tony)

Elegán z Londýna začal s hraním už ve dvanácti letech, 
na plátně poprvé zaujal roku 1997 jako milenec slav-
ného spisovatele v biografii Oscar Wilde. Dnes patří 
mezi velké Hollywoodské hvězdy a to především díky 
charakterním rolím, za které získal nebo byl nominován 
na řadu prestižních filmových cen. Hrál ve filmech An-
thonyho Minghelly Talentovaný pan Ripley a Návrat 
do Cold Mountain, ve Spielbergově sci-fi A. I. Umělá 
inteligence, ve válečném filmu Nepřítel před branami, 
v gangstere Road to Perdition / Cesta do zatracení, 
v trikovém Svět zítřka nebo komorním dramatu Na do-
tek. K filmu Imaginárium dr. Parnasse má Jude Law 
mnohem blíže, než se zdá. Postavu Tonyho měl totiž 
původně hrát právě on a nebýt toho, že Heath Ledger 
projevil o roli extrémní zájem, kdo ví, jak by to dopadlo. 
Vždyť na prvních náčrtcích k Imagináriu vypadá Tony 
právě jako Jude Law, který po Ledgerově smrti neváhal 
ztvárnit alespoň část hlavní role. 
Imaginárium dr. Parnasse bude v českých v kinech od 
21. ledna 2009.



Christopher Plummer (Dr. Parnassus)

Slavný herecký veterán se po stříbrném plátně 
pohybuje už více než padesát let! Hodně známý 
je díky rolím v televizi, jméno si ale vydobyl také 
v mnoha skvělých celovečerních filmech. Hrál
v legendárním muzikálu Za zvuků hudby (1965), 
v Bitvě o Británii (1969), zahrál si padoucha v Ná-
vratu Růžového pantera, v poslední době už jako 
hvězda potvrzoval svou účastí kvalitu filmů 12 opic
Terryho Gilliama, Insider: Muž, který věděl příliš 
mnoho s Al Pacinem, oscarové Čistá duše nebo 
úspěšného Spojence s Clivem Owenem. 
V Imagináriu dr. Parnasse hraje Christopher 
Plummer titulního dr. Parnasse, který podlehl ďáb-
lovi a jehož dceři jde díky tomu o život.  Režisér Gil-
liam tvrdí, že Plummer byl vůbec prvním hercem, 
kterého do Imaginaria dr. Parnasse obsadil
Imaginárium dr. Parnasse bude v českých v ki-
nech od 21. ledna 2009.



Lily Cole (Valentina)

Filmová kariéra téhle jednadvacetileté Angli-
čanky je teprve v zárodku. Vlastně zatím nej-
známější je díky roli Parnassovy dcery právě 
z Imaginária dr. Parnasse, do povědomí lidí se 
prozatím dostala jako modelka. Poté, co ji roku 
2003 fotografoval Steven Meisel pro italskou 
verzi časopisu Vogue, se její kariéra rozjela jako 
namydlený blesk a ona se stala jednou z nejzná-
mějších tváří světa. O rok později byla dokon-
ce v Británii vyhlášena Modelkou roku. V civilu 
neúnavně bojuje za životní prostředí a aktivně 
podporuje řadu charitativních organizací pro 
zanedbané děti. Fantaskní film Terryho Gilliama
není stavěný pro bezduché kráskya a role dce-
ry dr. Parnasse, jejíž život je celou dobu v sáz-
ce, si vyžádala velkou porci talentu a citlivého            
přístupu. 
Imaginárium dr. Parnasse bude v českých 
v kinech od 21. ledna 2009.



Verne Troyer (Percy)

Americký herec a kaskadér přezdívaný pro svou výšku, která činí pouhých    
81 cm, „Mini-V“ se poprvé přichomítl k filmu když dělal dubla devítiměsíčnímu
dítěti. I přes malý vzrůst zná Verne Troyera úplně každý filmový divák a to jako
miniaturní verzi Mini-Me ústředního záporáka doktora Zlouna z bláznivých pa-
rodií  Austin Powers: Špion, který mě vojel a Austin Powers: Goldmem-
ber. Mimo to se objevil i ve filmech Strach a hnus v Las Vegas, v první pot-
terovce Harry Potter a Kámen mudrců coby skřet v bance u Gringottových 
nebo v Mužích v černém. V Imagináriu má jednu ze stěžejních rolí. 
Imaginárium dr. Parnasse bude v českých v kinech od 21. ledna 2009.



Andrew Garfield (Anton)

Veliký talent absolvoval divadelní školu 
v Londýně a za svou jevištní práci okamžitě 
získal několik cen pro mladé herecké na-
děje. Filmová štěstěna se na něj usmála 
roku 2007, kdy jej režisér Robert Redford 
obsadil do svého snímku Hrdinové a zba-
bělci s Tomem Cruisem či Meryl Streep. 
Renomovaný filmový časopis Variety ho
poté zařadil na svůj seznam 10 Actors to 
Watch, tedy deseti nadějných herců, které 
se vyplatí sledovat. 
Svůj talent předvádí v plné míře i v Ima-
gináriu dr. Parnasse, kde soupeří o pří-
zeň krásné dívky hned se čtveřicí velkých 
hvězd, které hrají roli Tonyho.
Imaginárium dr. Parnasse bude v českých 
v kinech od 21. ledna 2010.


