Walter Matthau (1 października 1920 w Nowym
Jorku - 1 lipca 2000 w Santa Monica)
Ten świetny komik ze Wschodniego Wybrzeża
swojemu szczęściu nie do końca dowierzał,
kłamcą go okrzyknięto,
gdyż twierdził, że wyklęto
ojca za wiarę w nieomylność papieża.

(ebs)

Walter Matthau (mæθaʊ), właśc. Walter John Matthow - amerykański aktor sceniczny, filmowy i telewizyjny.
Laureat Oscara za drugoplanową rolę w filmie Szczęście Harry’ego (1966).

https://www.youtube.com/watch?v=LS6TgMQmHOg

Urodził się 1 października 1920 w Nowym Jorku, na temat młodości, pochodzącego z rosyjsko-żydowskiej rodziny z
kresów dawnej Rzeczypospolitej, aktora, wiadomo niewiele, ze względu na jego skłonność do ubarwiania faktów.
Twierdził, że jego ojciec był duchownym prawosławnym, wyklętym za wiarę w nieomylność papieża. Mówił, że jego
prawdziwe nazwisko brzmi „Matuschanskayasky”, co było nieprawdą.

Podczas II wojny światowej służył w Korpusie Lotniczym Armii USA jako strzelec-radiotelegrafista ciężkiego
bombowca B-24 Liberator w 453. Grupie Bombowej 8. Armii Powietrznej. Odznaczony został sześciokrotnie gwiazdą
za udział w walkach nad Europą. Był żonaty dwukrotnie, z Grace Geraldine Johnson (w latach 1948–58) i z aktorką
Carol Grace (od 1959 do śmierci). Z pierwszą żoną miał dwoje dzieci, z drugą syna, aktora i reżysera Charlesa
Matthau (ur. 1962). W 1997 r. został wyróżniony specjalną nagrodą American Comedy za całokształt[2]. Zmarł na
atak serca.

Dużą popularność przyniosły mu filmy, w których zagrał wspólnie z Jackiem Lemmonem.

https://www.youtube.com/watch?v=58HqkENl82k

Partnerował też wielu innym gwiazdom ekranu, w komediach i nie tylko komediach, przy boku Audrey Hepburn i
Cary'ego Granta zagrał w "Szaradzie" (1963), w filmie "Miraż" (1965) - obok Gregory'ego Pecka i Diane Baker, w

musicalu "Hallo, Dolly!" (1969) śpiewał z Barbrą Streisand, w "Kwiecie kaktusa" (1969) razem z Ingrid Bergman i
Goldie Hawn, w "Trzęsieniu ziemi" (1974) w obsadzei byli też Charlton Heston, Ava Gardner, George Kennedy,
Geneviève Bujold, w tragikomedii "Suita kalifornijska" (1978) - Michael Caine, Maggie Smith i Jane Fonda, w filmie
"Ci, którzy przetrwają" (1983) Robin Williams... W filmie "Piraci" (1986) Romana Polańskiego wcielił się w postać
pirata Reda.

https://www.youtube.com/watch?v=LsGsNLt3Jr0

W "Narzeczonej dla geniusza" (1994) zagrał Alberta Einsteina.

Szczęście Harry’ego (ang The Fortune Cookie) – amerykański film z 1966 roku w reżyserii Billy’ego Wildera. Film w
1967 roku był nominowany do Oskara w czterech kategoriach z czego ostatecznie otrzymał jedną statuetkę w
kategorii Najlepszy aktor drugoplanowy dla Waltera Matthau. W tym samym roku zdobywca tegoż Oskara był za
ten film również nominowany do nagrody Złotego Globu lecz jej nie otrzymał.

Zmarł 1 lipca 2000 w Santa Monica.

