Javier Bardem (*1 marca 1969 w Las Palmas)
Pewien artysta z Las Palmas,
choć nie gra w filmach en gros masse,
krok "W stronę morza",
dla niego loża,
gdzie iskra boża, jest w sam raz.
(ebs)
https://www.youtube.com/watch?v=ct5NILcUGjE
Javier Ángel Encinas Bardem - hiszpański aktor. Trzykrotnie nominowany do Oscara, zdobywca Oscara za rolę
drugoplanową w "To nie jest kraj dla starych ludzi" ("No Country for Old Men", 2007), w filmie Joela i Ethana
Coenów z 2007 roku opartym na powieści Cormaca McCarthy'ego o tym samym tytule.
Jego dziadkowie Matilde Muñoz Sampedro i Rafael Bardem oraz jego matka Pilar Bardem byli aktorami. Jest
siostrzeńcem reżysera, Juana Antonia Bardem. Jego kuzyn Miguel również jest reżyserem. Jest mężem Penélone
Cruz, mają syna Leona i córkę Lunę.
https://www.youtube.com/watch?v=U4iZMQevwdk
Zanim poświęcił się aktorstwu grał w hiszpańskiej drużynie rugby i studiował malarstwo w Escuela de Artes y
Oficios.
W wieku 11 lat zagrał niewielką rolę w "El poderoso influjo de la luna". W 1990 roku dostał pierwszą rolę w filmie
Bigasa "Luny - Lulu" ("Las edades de Lulú"). Później pracował przy jego trylogii "Szynka, szynka" ("Jamón, jamón",
1992), "Macho" ("Huevos de oro", 1993), "Księżyc i pierś" ("La teta y la luna", 1994).
Następnie zagrał w filmach "Perdita Durango" i "Drżące ciało". Po roli w filmie "Zanim zapadnie noc" został
pierwszym hiszpańskim aktorem nominowanym do Oscara. Światową sławę przyniosła mu główna rola w filmie "W
stronę morza" ("Mar adentro").
https://www.youtube.com/watch?v=9fegOEDuusM
W stronę morza.
W stronę morza.
I w nieważkości dna,
gdzie spełniają się marzenia,
dwa pragnienia spotykają się razem,
aby ziścić swoje marzenia.
Twoje spojrzenie i moje spojrzenie
jak powracające echo, bez słów.
Głębiej i głębiej ponad wszystkim,
poprzez krew i kości.
Ale zawsze się budzę i zawsze żałuję,
że nie umarłem wraz ze swoimi ustami
wplecionymi w twoje włosy.
Potem zagrał w:

•
•

"Zakładnik" ("Collateral", 2004), jako Felix
"The Last Face" (2004)

•
•
•
•

"Duchy Goi" ("Goya's Ghosts", 2006), jako Brat Lorenzo
"Miłość w czasach zarazy" ("Love in the Time of Cholera", 2007), jako Florentino Ariza
"To nie jest kraj dla starych ludzi" (2007), jako Anton Chigurh
"Vicky Cristina Barcelona" (2008), jako Juan Antonio Gonzalo
https://www.youtube.com/watch?v=B-RdUcXAKiw

•

"Biutiful" (2010), jako Uxbal

•
•
•

"Jedz, módl się, kochaj" ("Eat Pray Love", 2010), jako Felipe
"Skyfall" (2012), jako Raoul Silva
"Adwokat" ("The Counselor", 2013), jako Reiner

