Donald Sutherland (*17 lipca 1935 w Saint John,
Kanada)
Ten gwiazdor z kanadyjskiego Saint John
całej plejadzie gwiazd nadawał ton,
dostał imię kacze,
dziś to imię władcze,
ma syna-gwiazdę jak on, niemal klon.

(ebs)

Donald Sutherland - amerykański aktor filmowy pochodzenia kanadyjskiego. Ojciec Kiefera Sutherlanda. Uchodzi za
jednego z najbardziej wszechstronnego aktora Hollywood.

Urodził się 17 lipca 1935 jako Donald McNicol Sutherland w Saint John, kanadyskim mieście w prowincji New
Brunswick. Jest potomkiem Szkotów, jego ojciec był robotnikiem. Donald spędził dzieciństwo w miasteczku
Hampton, New Brunswick, a jako nastolatek w Nova Scotia. Już w wieku szkolnym zaczął pracować w kanadyjskim
radiu jako discjockey. Talent aktorski ujawnił w wieku 15 lat, gdy wystąpił w słuchowisku "A Christmas Carol"
według Charlesa Dickensa.

Studiował na uniwersytecie w Toronto, gdzie dołączył do grupy teatralnej. Zagrał m.in. w "Burzy" Shakespeare'a,
czym zwrócił na siebie uwagę krytyka teatralnego Herberta Whitakera, który poradził mu wybranie zawodu aktora.
Sutherland wziął sobie tę radę do serca i przeniósł się do Londyny, gdzie studiował na Royal Academy of Dramatic
Art. Na początku lat 60. zadebiutował w sztuce "August for the People" u boku Rexa Harrisona.

Na dużym ekranie po raz pierwszy pojawił się w połowie lat 60. W krótkim czasie jego wyraziste role w takich
filmach jak: "Parszywa dwunastka" (1967), "Złoto dla zuchwałych" (1970), "MASH" (1970) i "Klute" (1971) wyniosły
go na szczyty popularności i zapewniły stałe miejsce w historii kina. W późniejszym okresie stworzył szereg innych
wybitnych kreacji; do których można zaliczyć, m.in. główne role w takich obrazach jak: "Nie oglądaj się teraz" wg
opowiadania Daphne DuMaurier, (1973)...

https://www.youtube.com/watch?v=XtySaf0bIhQ

..."Casanova di Fellini", oczywiście w reżyserii FF (1976)...

https://www.youtube.com/watch?v=WdDXQZMD7Fc

..."Orzeł wylądował" (1976), "Zwyczajni ludzie" (1980) czy "Igła" (1981). Przez całą karierę pozostawał aktorem
niezwykle aktywnym; ma na swoim koncie blisko 170 filmowych ról. Nigdy nie udało mu się jednak zdobyć nawet
nominacji do nagrody Oscara. Otrzymał za to dwie statuetki Złotego Globu oraz 6 nominacji do niego.

W latach 70. był zagorzałym przeciwnikiem wojny w Wietnamie. Wraz z Jane Fondą, partnerką w filmie "Klute"...

https://www.youtube.com/watch?v=jE9mCKAfAVQ

...i - na krótko - w życiu, nagrał film "F.T.A.", co oznacza Free The Army ale tu w domyśle znaczyło "Fuck The
Army". Był to dokument o ich agitacji w świecie przeciw wojnie w Wietnamie.

Odznaczony Orderem Kanady (1978).

W 2011 otrzymał swoją gwiazdę na Hollywoodzkiej Alej Sławy.

Mimo ogromnego powodzenia jako aktor filmowy nigdy nie zrezygnował ze sceny, jego ostatnia teatralna rola: w
sztuce "Enigmatic Variations" w londyńskim Savoy Theatre.

W 2016 należał do jury 69. Festiwalu Filmowego w Cannes.

więcej zdjęć

