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Skådisar som fått sparken från stora roller
Charlie Sheen, Two and a Half Men
Two and a Half Menär och har varit en otroligt populär serie i modern tid. En
av de mest ikoniska skådisarna i serien heter Charlie Sheen – som många
säkert redan vet. Men trots sin populäritet och sina insatser fick han sparken.
Varför? För sitt beteende och sitt missbruk. Först fick TV-serien fick ta ett
uppehåll på grund av att Sheen skulle in på rehab, när serien väl kom igång
igen så betedde sig Sheen så illa att ansvariga inte såg någon annan utväg än
att sparka honom.

Anne Hathaway, På Smällen (2007)
Anne Hathaway var från början tilltänkt att spela huvudrollen i På Smällen.
Hon skulle ha spelat Alison Scott – en reporter som blir gravid efter ett one
night stand. Utan att spoila slutet för er som inte sett filmen, så finns det en
scen där som är så pass grafisk att Anne Hathaway vägrade. Regissören valde
därför hellre att kicka henne än att förändra filmen, så hon ersattes helt
enkelt av Kathereine Heigl.

Megan Fox, Transformers: Dark of the Moon (2011)
Megan Fox blev med sin medverkan i de två första Transformers-filmerna
omåttligt populär världen över. Hon var också tänkt att medverka i den tredje
filmen och framtiden såg minst sagt ljus ut för den amerikanska
skådespelaren. Plötsligt havererade allt. I en intervju med en brittisk tidning
så jämförde hon regissören Michael Bay med Adolf Hitler, det ledde till att
han helt enkelt gav henne kicken direkt.

Ryan Gosling, The Lovely Bones (2009)
Man kan tycka vad man vill om Ryan Gosling, men han går alltid in för sina
roller – kanske ibland lite för mycket. När han blev castad att spela pappan i
The Lovely Bones så trodde han att regissören tyckte han såg för ung ut. Så
han började hetsäta för att gå upp i vikt och spara ut sitt skägg. Men när han
gått upp nästan 30 kg och skaffat ett yvigt skägg, så visade det sig att
regissören inte alls ville att han skulle se ut så och bytte ut honom mot Mark
Wahlberg istället.

James Purefoy, V för Vendetta (2005)
Många har säkert sett V för Vendetta, där den maskerade anarkisten ”V”
planerar att störta den totalitära, brittiska regeringen. Från början var det
tänkt att James Purefoy skulle spelade huvudrollen. Men efter 6 veckor av
inspelning så försvann James från produktionen. Han har senare berättat i
flera intervjuer att han hoppade av självmant för att han inte pallade bära
mask hela filmen. Så sparken fick han kanske inte per definition, men han
gick miste om att medverka i en fantastisk film.

Samantha Morton, Her (2013)
I Her så förälskar sig ett AI-operativsystem i en nyskild och ensam man. I den
versionen vi känner till så spelas operativsystemet av Scarlett Johansson, men
faktum är att hela den rollen från början spelades in med Samantha Morton,
från början till slut. Men av någon anledning var regissören inte nöjd och
bytte ut henne mot Scarlett.
Christian Bale, American Psycho (2000)
För er som sett American Psycho så vet ni förstås att Christian Bale spelar
huvudrollen i American Psycho. Men det var en rörig härva från början, minst
sagt. Först var Bale tilltänkt för rollen som den rika seriemördaren. Men
sedan ville bolaget Lionsgate hellre se en mer känd skådis i rollen, därför
byttes Bale ut mot Leonardo DiCaprio, som i sin tur hoppade av efter ett tag
eftersom han var missnöjd med manus, plot, egentligen allting. Rollen gick
vidare till Ewan McGregor, som också tackade nej. Slutligen landade rollen
hos Christian Bale. Igen.
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