Marlon Brando (3 kwietnia 1924 w Omaha - 1 lipca
2004 w Los Angeles)
Pewien przystojniak z Omaha
lubił sam z siebie drzeć łacha...
Gwiazdor filmowy?
Szkoda mej głowy!
Mędrzec! To rola niebłaha!
(ebs)
Marlon Brando - amerykański aktor, znany przede wszystkim z ról w takich filmach jak "Tramwaj zwany
pożądaniem", "Na nabrzeżach", "Dziki", "Młode lwy", "Bunt na Bounty", "Obława", "Ojciec chrzestny"
(prawdopodobnie jego najbardziej rozpoznawalna rola) czy "Ostatnie tango w Paryżu", "Superman", "Czas
apokalipsy", "Don Juan DiMarco". Wyreżyserował też western "Dwa oblicza zemsty", w którym sam zagrał.
Brando wypracował własny styl gry aktorskiej, oparty na systemie Stanisławskiego. Grał główne role w dramatach,
komediach i westernach, gdzie zwykle wcielał się w postaci zbuntowanych bohaterów o skomplikowanej psychice.
Jego styl aktorski miał wpływ na takich aktorów jak Paul Newman czy Robert De Niro.
https://www.youtube.com/watch?v=yfy-T3R9Ju0
W biografii "The Only Contender wydanej" w 1976 roku otwarcie przyznał się do biseksualizmu, pisząc: "Jak wielu
mężczyzn miałem doświadczenia homoseksualne, i nie wstydzę się tego".
Jego życie prywatne było burzliwe. Córka popełniła samobójstwo, syn trafił do więzienia za morderstwo, a Brando
miał problemy z alkoholem i otyłością.
Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in. dwóch Oscarów (oprócz tego zdobył jeszcze sześć nominacji) - za
"Na nabrzeżach" i "Ojca chrzestnego".
W 1973 roku odmówił przyjęcia Oscara za "Ojca chrzestnego", na znak protestu przeciwko dyskryminacji Indian i
ich fałszywemu przedstawianiu w westernach oraz w geście poparcia dla Indian z Ruchu Indian Amerykańskich
okupujących Wounded Knee w rezerwacie Pine Ridge. Zamiast niego na scenę wyszła młoda Indianka Sacheen
Littlefeather (Maria Cruz), która w jego imieniu odmówiła przyjęcia nagrody oraz wyjaśniła tego powody.
Oprócz nagród prestiżowych ma na swoim koncie także Złotą Malinę za rolę w filmie "Wyspa doktora Moreau" oraz
dwie nominacje - za "Wzór" i "Kolumba odkrywcę".
W 2001 roku razem z m.in. Chrisem Tuckerem wystąpił w teledysku Michaela Jacksona do piosenki "You Rock My
World" z albumu "Invincible".
https://www.youtube.com/watch?v=g4tpuu-Up90
Był właścicielem małego archipelagu wysp na Oceanie Spokojnym, gdzie mieszkał przez pewien okres swojego
życia.
Zmarł 1 lipca 2004 w Los Angeles.

https://www.youtube.com/watch?v=FsVMQGLIqdc
"An actor’s a guy, who if you ain’t talking about him, ain’t listening." ("Aktor to taki facet, który, jeśli tylko nie
mówisz o nim, wcale cię nie słucha.") („The Observer”, 1956)
"Nigdy nie miałem zamiaru, śmiałości ani ambicji zostać gwiazdorem filmowym. To się po prostu stało."
"Gdy stajesz się sławny, wszystko wokół ciebie się zmienia, także ludzie."
"To aktorstwo, nie prostytucja, jest najstarszym zawodem świata."
"Śmieszą mnie ludzie, którzy nazywają film sztuką, a aktorów artystami. Rembrandt, Beethoven, Szekspir, Rodin –
to byli artyści. Aktorzy są jedynie wyrobnikami w tym biznesie i pracują dla pieniędzy. Między innymi dlatego mówi
się o kinie jako przemyśle filmowym."
"Dosłownie każda religia nakazuje kochać bliźniego jak siebie samego i głosi, że człowiek powinien poświęcić się
dla dobra innych. A jednak powodem najkrwawszych wojen na naszej planecie była właśnie religia."
"Dzieci nie potrafią dokonać właściwych ocen i wyborów, ale to właśnie na nie się oddziałuje, by zdobyć kontrolę
nad umysłami przyszłych wiernych. Chodzi bowiem o władzę."
https://www.youtube.com/watch?v=7r88qQniK0M
"Wyspiarze mórz południowych nie mówią zbyt dobrze po angielsku, ale zasób ich słów wystarczy do podziału
filmów amerykańskich na dwa gatunki: pif-paf i cmok-cmok."

