Jayne Mansfield (19 kwietnia 1933 w Bryn Mawr w
Pensylwanii - 29 czerwca 1967 w Slidell w Luizjanie)
Słynnej seksbomby z Pensylwanii
wielbili niezliczeni fani
włos platynowy...
Jak sen różowy
żyła i minęła ta pani...
(ebs)
Jayne Mansfield - amerykańska modelka ("Playboy" 1955) i aktorka filmowa, legenda kina, seksbomba lat 50. i 60.
XX w.
https://www.youtube.com/watch?v=nzfAo65xqg8
Urodziła się 19 kwietnia 1933 jako Vera Jayne Palmer w Bryn Mawr w Pensylwanii.
Studiowała aktorstwo w Austin, a potem w Uniwersytecie Kalifornijskim. Miała bardzo wysokie IQ, grała na
skrzypcach.
Między wrześniem 1956 a majem 1957 zrobiono jej ok. 2,5 tys. fotografii prasowych i napisano na jej temat ok.
122 tys. linii w różnych tytułach. W obliczu błyskawicznego, wielkiego sukcesu medialnego jej nazwisko stało się
szeroko znane w Stanach Zjednoczonych.
Podczas swojej kariery była porównywana przez media z inną gwiazdą uznawaną za symbol seksu tego okresu Marilyn Monroe. W związku z tym powiedziała: "Nie wiem, dlaczego media mają zwyczaj porównywać mnie do
Marilyn lub do tej dziewczyny... jak ona się nazywa... Kim Novak. Roztrząsanie tego oczywiście pomogło mi dostać
się tam, gdzie teraz jestem. Nie wiem, jak oni to uczynili".
12 grudnia 1955 spotkała Marilyn Monroe podczas premiery filmu "Tatuowana róża". Jednak nie zrobiła ani
jednego filmu, który przeszedłby do historii w przeciwieństwie do Marilyn Monroe. Przez kilka ostatnich lat życia
borykała się z problemami finansowymi, występowała w podrzędnych kabaretach w Las Vegas i in.
https://www.youtube.com/watch?v=vTz9RvebYR4
Zginęła w wypadku samochodowym 29 czerwca 1967 w Slidell w Luizjanie, miała 34 lata. Pamięć o niej szybko
przeminęła, nie stała się legendą na wzór MM.
Trzykrotnie zamężna:
•
•
•

1950-1958 - Paul Mansfield - rozwód
1958-1964 - Mickey Hargitay, kulturysta i aktor (córka Mariska Hargitay, aktorka) - rozwód
1964-1967 - Matt Cimber, reżyser filmowy - do jej śmierci
https://www.youtube.com/watch?v=Rtqmalcw9LY

"Miłość jest ślepa. Właśnie dlatego ma tak wyczulony zmysł dotyku."

galeria ze zdjęciami

