Brigitte Bardot (*28 września 1934 w Paryżu)
Ta czarująca blond-paryżanka,
"nią być!" - marzyła, ach, kinomanka,
donżuanica,
dzika kocica,
w sercu - każdego zwierzęcia fanka.
(ebs)
Brigitte Bardot - francuska modelka, piosenkarka i aktorka filmowa, symbol seksapilu w latach 50. i 60. XX wieku,
od połowy lat 70. działaczka na rzecz ochrony praw zwierząt.
Urodziła się 28 września 1934 w Paryżu jako jedna z dwóch córek Louisa Bardot i Anne Marie Mucel jako Brigitte
Anne Marie. Ojciec, dyplomowany inżynier, prowadził rodzinny interes. Matka zapisała córki Brigitte i Marie-Jean do
szkoły baletowej. Marie-Jeanne ostatecznie zrezygnowała z lekcji tańca, natomiast Brigitte skoncentrowała się na
ćwiczeniach. W 1947 roku została przyjęta do Konserwatorium Paryskiego i przez trzy lata, wraz z Leslie Caron,
uczęszczała do klasy baletowej rosyjskiego choreografa Borisa Kniaziewa.
https://www.youtube.com/watch?v=rwP6v0NCn4k
W 1949 roku Brigitte Bardot pozowała dla magazynu „Jardin des Modes”, którym zarządzała przyjaciółka jej matki,
dziennikarka Hélène Lazareff. W 1950 roku pracowała dla marcowego wydania francuskiego Elle. Podczas sesji
została zauważona przez młodego reżysera Rogera Vadima (jej późniejszego męża). Reszta jest historią kina.
W 1967 Serge Gainsbourg napisał dla niej jedną z najbardziej zmysłowych piosenek epoki:
https://www.youtube.com/watch?v=UcPrxc57KH4
Oficjalnie Gainsboug zaśpiewał ją z Jane Birkin:
https://www.youtube.com/watch?v=GlpDf6XX_j0
W roku 1973 zagrała razem z Jane Birkin w filmie Rogera Vadima "Gdyby Don Juan był kobietą":
https://www.youtube.com/watch?v=L6lMzwTNBXM
W filmie "Gainsbourg" z 2010 z Erikiem Elmosnino w roli tytułowej zagrała ją Laetitia Casta:
https://www.youtube.com/watch?v=Cyu5Mk5jCAU&index=1&list=RDCyu5Mk5jCAU
W 1974 roku na dzień przed swoimi 40 urodzinami (po występach w ponad 40 filmach i nagraniu kilku płyt)
wycofała się z filmu i postanowiła wykorzystać swoją sławę do walki o prawa zwierząt. W 1986 roku założyła
fundację The Brigitte Bardot Foundation for the Welfare and Protection of Animals i została wegetarianką.
https://www.youtube.com/watch?v=BuxE2e-tsfg
Zebrała trzy miliony franków francuskich na finansowanie fundacji dzięki licytacji, wystawiając na sprzedaż wiele
przedmiotów osobistych. W 1999 roku Bardot w liście do chińskiego przywódcy Jiang Zemina, opublikowanego w
języku francuskim przez magazyn VSD, oskarżyła państwo o torturowanie i zabijanie niedźwiedzi, a także

wykorzystywanie tygrysów i nosorożców do produkowania afrodyzjaków.
https://www.youtube.com/watch?v=DYATCRDR7aE
W ciągu dwóch lat przekazała ponad 140 tysięcy dolarów na sterylizację bezpańskich psów w Bukareszcie, których
liczbę szacuje się na 300 tys.
Ciągle zajmuje się zwierzętami, mówi: "Lepiej być starą, niż martwą".
https://www.youtube.com/watch?v=8ojDPdNJcIM

