Marilyn Monroe (1 czerwca 1926 w Los Angeles - 5
sierpnia 1962 w LA)
Ta najjaśniejsza gwiazda z LA
zdystansowała wszystkie, że hej!
Co za uroda!
Po wieczność młoda!
Na firmamencie błyszczy dzień w dzień!
(ebs)
Marilyn Monroe, właściwie Norma Jeane Mortenson - modelka i aktorka filmowa, gwiazda filmowa, legenda
światowego kina lat 50. i 60. XX w.
https://www.youtube.com/watch?v=BLoJTzkhOmQ

Urodziła się w Los Angeles 1 czerwca 1926 jako Norma Jeane Mortenson, córka Gladys Pearl Baker (1902-84), de
domo Monroe, montażystki filmowej. Choć w akcie urodzenia Normy Jeane jako ojciec widnieje Edward Mortenson,
to tożsamość jej prawdziwego ojca pozostaje nieznana. U matki wkrótce zdiagnozowano schizofrenię paranoidalną.
Norma Jane wychowywała się u rodzin zastępczych. W wieku 16 lat, po raz pierwszy wyszła za mąż za 21-letniego
Jamesa Dougherty'ego, pracownika fabryki samolotów. Po przeszło czterech latach małżeństwa rozwiedli się.

https://www.youtube.com/watch?v=pAbvy2IvYts
Jako modelka prezentowała kostiumy kąpielowe. 29 lipca 1946 została zauważona przez Howarda Hughesa, szefa
studia filmowego RKO, a w sierpniu wezwana do biura Bena Lyona, kierownika ds. obsady. Tam obrała pseudonim
sceniczny Marilyn Monroe. Pierwszy kontrakt (za namową agenta) podpisała z wytwórnią filmową 20th Century Fox.
Po niepowodzeniach w filmie wróciła do zawodu modelki oraz wstąpiła do szkoły aktorskiej. W 1949 pozowała nago
do zdjęć, które w 1953 (kupione przez Hugh Hefnera) ukazały się w pierwszym numerze Playboya.
Po raz pierwszy jako "platynowa blondynka" wystąpiła w filmie "Małpia kuracja", a w 1953 w filmie "Mężczyźni wolą
blondynki", który przyniósł jej status gwiazdy i sławę. Platynowe blond włosy i malowane na policzku znamię,
charakterystyczne znaki uwodzicielskiego stylu, były tak naprawdę inspirowane wizerunkiem artystycznym Jean
Harlow, aktorki lat trzydziestych wylansowanym w filmie "Platynowa blondynka" (1931).
W początku lutego 1952 poznała Joego DiMaggio, słynnego baseballistę, a 14 stycznia 1954 po raz drugi wyszła za
mąż. 27 października 1954, po 274 dniach burzliwego małżeństwa (ona niewierna, on zazdrosny) rozwiedli się.
https://www.youtube.com/watch?v=pjYcX97Vlrg
15 września 1954 wystąpiła w słynnej scenie z uniesioną podmuchem z kanału wentylacyjnego metra białą
sukienką, w trakcie realizacji filmu "Słomiany wdowiec" w Nowym Jorku.
29 czerwca 1956 po raz trzeci wyszła za mąż za Arthura Millera, dramaturga, dokonując konwersji na judaizm
reformowany. 29 października 1956 uczestniczyła w dorocznej gali z udziałem Elżbiety II w Empire Theatres w
Londynie. 20 stycznia 1961, po przeszło czterech latach małżeństwa, para rozwiodła się. Rozstanie
przypieczętowali wspólnym filmem (o sobie) "Skłóceni z życiem", którego scenariusz napisał Miller, a wystąpiła w

nim Marilyn.
Zaśpiewała "Happy Birthday" z okazji 45 urodzin Johna F. Kennedy'ego.
Na krótko przed śmiercią miała swoje ostatnie spotkanie ze swoim psychiatrą:
https://www.youtube.com/watch?v=Nw0Lf9oNvBM
5 sierpnia 1962 znaleziono ją martwą w jej domu w Brentwood w Los Angeles.
https://www.youtube.com/watch?v=nOruT_TWF4g
Po "Małpiej kuracji" każdy film z jej udziałem był wydarzeniem, kilka przeszło do klasyki sztuki filmowej jak "Pół
żartem, pół serio" Billy Wildera z Jackiem Lemmonem i Tony Curtisem:
https://www.youtube.com/watch?v=yD3r8xx3iX8
●

●

●

●

1953: Niagara jako Rose Loomis
1953: Mężczyźni wolą blondynki (Gentlemen Prefer Blondes) jako Lorelei Lee
1953: Jak poślubić milionera (How to Marry a Millionaire) jako Pola Debevoise
1954: Nie ma jak show (There's No Business Like Show Business) jako Vicky
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1954: Rzeka bez powrotu (River of No Return) jako Kay Weston
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1955: Słomiany wdowiec (The Seven Year Itch) jako Dziewczyna
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1956: Przystanek autobusowy (Bus Stop) jako Cherie
1957: Książę i aktoreczka (The Prince and the Showgirl) jako Elsie Marina
1959: Pół żartem, pół serio (Some Like It Hot) jako Sugar Kane Kowalczyk
1960: Pokochajmy się (Let's Make Love) jako Amanda Dell
1961: Skłóceni z życiem (The Misfits) jako Roslyn Taber
https://www.youtube.com/watch?v=YwCE4SrY1iM

Audycja po śmierci Marilyn Monroe z 8 sierpnia 1962 w radiu NBC:
https://www.youtube.com/watch?v=1Z5yXdC653c&feature=push-fr&attr_tag=yj_-4kFOGxxclbJG%3A6

