PRÁZDNINY NA ŠPANĚLSKÝCH
SCHODECH

Římský hotel Hassler má na kontě
mnoho nej. Ani jeden ze superlativů
však neosvětluje legendu sídla
hollywoodských herců tak jasně
jako tamní příběhy jeho hvězdných
obyvatel.

Je nesvá. Na terase prezidentského apartmá San Pietro v hotelu Hassler, které
si zamlouvá při každé návštěvě Říma, se má setkat s cizím mužem – Felliniho
fotografem a scénografem Pierluigim Praturlonem. Do toho volají z recepce, na
cestě k ní je telegram. Obálka i fotograf tak zřejmě dorazí ve stejný čas. Poslíček
ale přináší i obří koš s květinami. Audrey nejprve uvede Praturlona a pak všechno
vezme ven na terasu. Je 25. ledna 1959, svítí slunce, ale ráno je studené.
V následujících deseti minutách vzniknou dohromady čtyři fotografie. Na jedné
čte Audrey Hepburn obsah telegramu. Na další ukazuje psaní do objektivu, na
třetí usedá ke koši květin a na poslední se pohledem snaží ponořit do městského
panoramatu. (Výjimečně bez cigarety.) Co přesně mohlo v telegramu stát? „Vážená slečno Audrey Hepburn…“ Dozvěděla se, že jí organizace New York Film
Critics ocenila za výkon ve filmu Příběh jeptišky. Zpráva ji zastihla v Římě, na
místě, kam se obvykle vydávala na dovolenou vždy po Novém roce, a mezinárodní
tisk si vyžádal dokumentující momentku, přestože herečka chtěla odpočívat.
Povolaný Pierluigi Praturlon se nijak zvlášť nesnažil. Ve Felliniho službách fotil
třeba i Sophii Lauren nebo Franka Sinatru, a tak byl zvyklý na velká ega, která k
pózování není třeba pobízet. Se zkřehlou introvertkou neměl příliš trpělivosti. I
přesto fotky působí jako bezchybné a autentické svědectví.
Hotel Hassler se stal dějištěm důležitých kinematografických momentů a
Audrey se tam dostala poprvé v doprovodu štábu filmu Prázdniny v Římě. O
roli princezny, kterou na svém skútru vozí Gregory Peck, měla původně zájem
Elizabeth Taylor, na natáčení do Evropy se jí ale příliš nechtělo. A režisér William
Wyler beztak uvažoval o typu ženy bez výrazných tvarů, která by v porovnání s
plnými postavami Italek působila skoro až nemístně. Roli v romantické komedii
z italské metropole tak nakonec svěřil právě Audrey Hepburn. V roce 1951, kdy
se začalo s natáčením, ji bylo dvaadvacet. Vůbec si nevěřila, na londýnské kolo
konkurzu prý dorazila sklíčená a otrávená. Tím ale zaujala. První role v americkém velkofilmu ji zavedla do města, kde předtím nikdy nebyla, a rovnou do
vyhlášeného hotelu Hassler na Španělských schodech. Po celou dobu natáčení
bydlela v pokoji číslo 82, z něhož údajně vycházela jen málokdy. Trpěla bulimií,
styděla se za své kotníky, a tak je ani nechtěla ukazovat a v neposlední řadě
si stále opakovala texty. Hassler se jí ale stal inspirací při nastudování postavy.
Díky rokokovým křesílkům potaženým hedvábím a výhledům na svatopetrskou
baziliku se v izolovanou princeznu Audrey nakonec sama proměnila. A to do
takové míry, že všechny scény v exteriéru zvládala s lehkostí.
„Byla naším věrným hostem a po natáčení se pravidelně vracela. Léta nám
posílala vánoční pozdravy a pokaždé, když přijela, cítila se tu jako doma, nikdy
mě neopomenula přijít pozdravit a obejmout,“ říká Robert Wirth, dědic a nynější
ředitel hotelu. Jak osmdesát dvojka, tak prezidentské apartmá San Pietro mezitím
doznaly jistých změn. Nic z toho, co Audrey brala do ruky, tu nezůstalo (až na
lustr z muránského skla, ale ty se prý v pokojích pravidelně vyměňují za různé
modely z francouzského křišťálu, abyste pokaždé měli z pokoje, do něhož se
vrátíte, jiný pocit).
O Hassleru se říká, že sedí na Španělských schodech. To je ale nepřesné. Řečí
bedekrů Hassler své okolí spíš objímá. Oscar Writh, Robertův otec, začal hotel
provozovat v roce 1921 a jeho společníkem byl Albert Hassler, další švýcarský hoteliér. Posléze se však Writh stal výhradním majitelem, a i přes nepřízně osudu – v
roce 1939 hotel nákladně přebudoval, avšak spojenecká vojska budovu jen o pár
let později vybombardovala – se mu rychle podařilo pro hotel získat nezměrnou
slávu. Hotelová terasa se proměnila v první panoramatickou restauraci v celé
Itálii, která dodnes funguje pod názvem Imàgo. Interiéry vybraných apartmá jsou
zdobeny látkami Hermès v šedé, vínové a oranžové barvě a na zakázku vyrobeným nádobím z ušlechtilého porcelánu. A kupříkladu k Penthouse Suite vede
soukromý výtah, nemluvě o přiděleném komorníkovi, který na zavolání přichází
vyhovět vašim přáním. Výčet výjimečných kvalit tím však rozhodně nekončí:
porcelán z Limoges, gobelíny, iluzivní obrazy, mozaiky, fresky, vše v barevném
schématu šedé, béžové, bílé, okrové a pompejské červené, což jsou barvy Říma.
Když budete mít štěstí a budete tu pobývat, uvidíte z okna pokoje velkou část
věčného města.
Pravdou ale je, že dnešní hotel Hassler se tomu, ve kterém bydlela Audrey,
Grace či Keneddyovi, moc nepodobá. „Pokoje byly o dost menší a jednodušší,
odpovídaly tehdejším standardům,“ potvrzuje Robert Writh. Nepřímo tak konstatuje skutečnost, že Hassler nestál pouze na luxusu, ale především na atmosféře.
Tu zdejší určuje duch místa i léta praxe těch nejzkušenějších hoteliérů. → Červnové
vydání Vogue CS zdobí cover story s Dagmra Hvalvovou, právě tu jsme se vydali do legendární hotelu
vyfotit. Fotografie najdete na stranách 118–135 a hotel samotný na římské adrese Piazza della Trinità
dei Monti, 6, podrobnosti a rezervace na Hotelhasslerroma.com.
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