Elizabeth Taylor (27 lutego 1932 w Hampstead - 23
marca 2011 w Los Angeles)
Ta hollywoodzka gwiazda z Hampstead,
jak egzotyczny paradise bird,
piękności królowa,
najsłynniejsza wdowa,
stadko mężów, w brukowcach stek bzdet.
(ebs)
Elizabeth - Liz - Taylor - hollywoodzka aktorka urodzona w Wielkiej Brytanii, wyróżniona wieloma nagrodami, w tym
dwoma Oscarami: w 1961 za rolę Glorii Wondrous ("Butterfield 8") i w 1967 za rolę Marthy ("Kto się boi Virginii
Woolf?"), uważana za najpiękniejszą kobietę świata.
https://www.youtube.com/watch?v=zSvKzBt1eiA
Urodziła się 27 lutego 1932 jako Elizabeth Rosemond Taylor w Hampstead, luksusowej dzielnicy w północnym
Londynie. Jej rodzice byli Amerykanami zamieszkałymi w Anglii. Jej starszy brat Howard urodził się w 1929. Ojciec
aktorki, Francis Lenn Taylor (1897-1968) był handlarzem sztuki, a matka, Sara Sothern z domu Warmbrodt
(1895-1994), aktorką. Elizabeth w wieku 3 lat zaczęła brać lekcje baletowe. Rok przed wybuchem II wojny
światowej rodzina wróciła do Stanów Zjednoczonych.
https://www.youtube.com/watch?v=e1hESOwVbBo
Elizabeth zadebiutowała w 1942 mając 10 lat, a nakręcony rok później film "Lassie wróć" ("Lassie Come Home")
przyniósł jej prawdziwą popularność. Pierwszą wielką rolę otrzymała w melodramacie "Miejsce pod słońcem" ("A
Place in the Sun"). Szczytowy okres jej kariery przypadł na lata 50. i 60. XX wieku, kiedy to w za udział w trzech
kolejnych filmach otrzymała nominacje do Oscara, a w 1960 za "Butterfield 8" statuetkę.
https://www.youtube.com/watch?v=nSaSkMp7-X8
W roku 1955 zagrała u boku Rocka Hudsona i Jamesa Deana w filmie "Olbrzym" ("Giant"), James Dean zginął przed
ukończeniem filmu, z Rockiem Hudsonem aktorka przyjaźniła się do jego śmierci w 1985 na AIDS. Po jego śmierci
aktorka założyła Fundację na rzecz walki z tą chorobą.
https://www.youtube.com/watch?v=-n9p6qb7kKI
Jej najwybitniejsze kreacje to bohaterki filmów "Kto się boi Virginii Woolf?" ("Who's Afraid of Virginia Woolf?", drugi
Oscar, i "Poskromienie złośnicy" ("The Taming of the Shrew") (obydwa z 1966). Jej najsłynniejszą rolą była tytułowa
Kleopatra z filmu Josepha L. Mankiewicza z 1963 roku.
https://www.youtube.com/watch?v=vB5Wv8IHVf0
Aktorka była mężatką ośmiokrotnie z czego siedem małżeństw zakończyło się rozwodem a raz owdowiała,
ponieważ jej mąż Michael - Mike - Todd (ur. jako Avrom Hirsch Goldbogen 22 czerwca 1909 w Minneapolis),
producent filmowy, zginął w katastrofie lotniczej (22 marca 1958 w Grants). Po śmierci Todda Elizabeth wyszła za
mąż za byłego męża przyjaciłki Debbie Reynolds, piosenkarza Eddie Fishera i w kwietniu 1959 przeszła konwersję
na judaizm, przyjęła imiona Elisheba Rachel.

•
•

1950-51 - Conrad Hilton Jr.
1952-57 - Michael Wilding (dwoje dzieci: Michael i Christopher)

•

1957-58 - Michael Todd (córka Liza)
https://www.youtube.com/watch?v=p5TfOZeOXrc

•
•

1959-64 - Eddie Fisher
1964-74 oraz 1975-76 - Richard Burton (adoptowana wspólnie córka)
https://www.youtube.com/watch?v=Pj8LeIXLVsE

•
•

1976-82 - John Warner
1991-96 - Larry Fortensky

Pod koniec życia była samotniczką. W 2005 opowiedziała się po stronie Michaela Jacksona w jego procesie w
Kalifornii pod zarzutem seksualnego wykorzystania dziecka. Piosenkarz został uniewinniony.
Gwiazda dużo w swoim życiu chorowała, miała niewydolność serca, przeżyła operacje guza mózgu, miała raka
skóry, a także zmagała się z zapaleniem płuc. W 2009 przeszła operację zastawki serca. W lutym 2011 trafiła na
leczenie do szpitala w Los Angeles z objawami niewydolności serca.
Zmarła 23 marca 2011 w otoczeniu rodziny w szpitalu w Los Angeles w wieku 79 lat. Została pochowana 25 marca
2011 w obrządku żydowskim na cmentarzu Forest Lawn w Glendale. Uroczystości pogrzebowe prowadził rabin Jerry
Cutler.
https://www.youtube.com/watch?v=fabIHr2mkxI
"Nienawidzę siebie na ekranie, tego, jak wyglądam. Nie cierpię nawet swojego głosu." (Katarzyna Bosacka,
Elizabeth Taylor ćwierka, "Wysokie Obcasy”, 13 marca 2010)

