Ursula Andress (*19 marca 1936 w Ostermundigen
w kantonie Berno)
Ta sexy gwiazda spod Berna,
uroda niebagatelna,
dziewczyna Bonda,
flama Belmonda,
sobie i miłości wierna...
(ebs)
Ursula Andress - szwajcarska aktorka filmowa.
https://www.youtube.com/watch?v=imxNw08ia0g
Urodziła się 19 marca 1936 w Ostermundigen w kantonie Berno z matki Szwajcarki i ojca
Niemca. Ojciec był niemieckim dyplomatą i zaginął podczas II wojny światowej. Ma cztery
siostry i brata. Płynnie mówi po angielsku, francusku, włosku i niemiecku.
Zaczynała jako modelka w Rzymie i tam dostała pierwsze role we włoskich filmach.
Przyjaźniła się wtedy z Brigitte Bardot.
Stała się sławna po pierwszym filmie z Jamesem Bondem - "Doktor No" (1962), a scena,
kiedy jako Honey Ryder przy dźwiękach calypso wychodzi z morza w białym bikini, muszlami
w rękach i zarzuca blond włosy na plecy, należy do najbardziej znanych w historii kina:
https://www.youtube.com/watch?v=RDDqr7jLAe0

Ten i następne filmy wykreowały ją na jeden z symboli seksu lat 60. Do dzisiaj niektórzy
uważają ją za pierwszą i najlepszą dziewczynę Bonda. W 1964 otrzymała Złoty Glob dla
najbardziej obiecującej debiutantki.
W tym samym roku zagrała obok Elvisa Presleya w "Fun in Acapulco". W 1967 wystąpiła w
parodii przygód Bonda "Casino Royale". Jej głos z powodu twardego akcentu dubbingowała
w "Doktorze No" Monica Van Der Syl, ale w "Casino Royale" mówiła już swoim głosem.
W 1957 poślubiła aktora i reżysera Johna Dereka. Małżeństwo to zakończyło się rozwodem
w 1966. W 1981 urodziła syna Dimitria, którego ojcem jest amerykański aktor Harry Hamlin,
grający obok niej w "Zmierzchu tytanów".
W 1995 została umieszczona przez pismo "Empire" na liście "100 najseksowniejszych gwiazd
filmu w historii".
https://www.youtube.com/watch?v=UVoPeHF9lYQ
"Piękność, sława i bogactwo teoretycznie ułatwiają zdobycie szczęścia. Ale mężczyźni widzą

w gwieździe filmowej coś w rodzaju swego reklamowego szyldu, a żenią się ze zwykłymi,
przeciętnymi dziewczętami. Jakże często z tego właśnie powodu przeklinałam swoją
karierę…" (wywiad po premierze filmu "Zmierzch tytanów", 1981)
więcej zdjęć aktorki

