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Alfred Hitchcock heroinjai a szőke nők
Szerző: Antalfy Krisztina - 2012. november 21. szerda

A rendező szexis rög eszméi

A történelem tele va n tehetség es fér fia kka l, festőkkel, zeneszerzőkkel, írókka l és rendezőkkel.

Az erősebbik nem képviselői a zonba n mit sem értek volna , ha  nincs mög öttük eg y  okos, erős,

és g y öny örű Nő. Ők a  híres emberek hírhedt múzsá i, a kik a  krea tivitá s és művészet ihletői.

Hisz lá ssuk be, Da nte Alig hier i sem a lkotha tta  volna  meg  ha lha ta tla n műveit Bea tr ice nélkül,

va g y  Ady  Endre sem vetette volna  pa pírra  leg szebb verseit Léda  nélkül. Va jon Sir  Alfred

Hitchcock mire ment volna  szöszke bombá zói nélkül?

Az alábbi posztban végigfutunk az angol filmrendező legszebb Múzsáin, akik nélkül nem születhettek volna meg

olyan remek alkotások, mint a Hátsó ablak, a Psycho, vagy a Madarak.

Anny  Ondra : Bla ckma il (1929)

A Zsa rolá s az első brit hangosfilm volt akkoriban. A fiatal Anny a bájos Alice W hite szerpében tűnt fel a

filmben, melyből két verziót is  leforgattak, egy hangosfilmet és egy némafilmet.
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Ca role Lomba rd: M r. és M rs. Smith (1941)

A gyönyörű színésznő még alig volt 12 éves, amikor először felfigyelt rá egy filmrendező. A Vég re eg y  jó

há za ssá g  című vígjátékban Ann K ra usheimer  Smitht alakította.

Ing r id Berg ma n: Notor ious (1946)

Volt élet a Ca sa bla nca  utá n is. Jól tudta ezt a háromszoros Oscar-díjas svéd színésznő is, aki fantasztikus

alakítást nyújtott Alicia  Huberma nként a Forg ószél című thrillerben.
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M a rlene Dietr ich: Sta g e Fr ig ht (1950)

Szerelem, intrika és gyilkosság, mindez jelen van a Félelem a  reflektor fény ben című Hitchcock alkotásban.

A német színésznő a gyönyörű gyilkos, Cha r lotte Inw ood karakterét öltgette magára ebben az izgalmas

thrillerben.

Gra ce K elly : Rea r  W indow  (1954)

A Há tsó a bla k című bűnügyi film középpontjában egy zsúfolt New York-i bérház áll, melyben egy szörnyű

gyilkosság történik. Jeff az egyetlen szemtanúja az esetnek, aki még törött lábbal is utána jár az igazságnak.

Főhősünknek nagy segítségére van Lisa, a későbbi monacói hercegnő, Gra ce K elly .
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Doris Da y : The M a n W ho K new  Too M uch (1956)

Az ember , a ki túl soka t tudott című film elnyerte a legjobb filmzene Oscar-díját a Doris által elénekelt

W ha tever  W ill Be, W ill Be/Ahogy lesz, úgy lesz daláért.

Eva  M a rie Sa int: North by  Northw est (1959)

A szőke szépség az Észa k-Észa kny ug a t című filmben a jóképű Cary Grant partnereként szinte elbűvölte az

akkori nézőközönséget, Eva  K enda ll szerepében.
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Ja net Leig h: Psy cho (1960)

A kaliforniai születésű színésznő 1947-ben kapta meg az első filmszerepét. A világsikert azonban a Psy cho

hozta meg számára. A filmben tragikus sorsú M a rion Cra net alakítja, akit a már klasszikusnak számító

zuhanyozós jelenetben, Anthony Perkins egy konyhakéssel halálra szurkál.

Tippi Hedren: The birds (1963)

A filmrendező a M a da ra k című horrorfilmben megmutatta, hogy bizony a madarak mennyire agresszívvá is

tudnak válni az emberekkel szemben. M ela nie Da nielst az agyonplasztikázott M ela nie Gr iffith édesanyja,

Tippi Hedren játszotta.
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Da ny  Robin: Topa z (1969)

Az akkori kritikusok szerint szerint a Topá z Hitchcock egyik legnagyobb bukása volt. A kémdráma hősnőjének

Nicole Deverea ux bőrébe a francia származású színésznő, Da ny  Robin bújt bele.

Sca r lett Joha nsson: Hitchcock (2012)

Újragondolták és újraforgatták az 1960-as Psychot, melyben Ja net Leig h színésznőt Sca r lett Joha nsson

alakítja. Az életrajzi filmben Sir  Anthony  Hopkins játsza a neves rendező-producert.
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Sienna  M iller : The Gir l (2012)

A The Girl Tippi Hedren és Alfred Hitchcock bonyolult szerelmi viszonyára fókuszál, melyben a szép

Tippit Sienna Miller  játssza majd el. Híresztelések szerint a rendezőlegendáról szóló film azonban nem kerül

be a mozikba.
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