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      W KRAINIE FILMÓW, SERIALÓW I         
                          BAJEK

wirtualny

 W tym wydaniu znajduję się  :
  
  Historia Titanica
  Kto to Patrick Swayze
  Znany aktor Polski Witold Pyrkosz
 
  Rozdanie Oscarów 2018 

    Ciekawostki o filmach
   W oryginalnej trylogii "Gwiezdnych wojen" 
   Lord Vader pojawia się na ekranie w sumie
12    minut.

  Słynna scena, gdy Johnny i Baby ćwiczą   
układ taneczny i w międzyczasie tarzają się
po   ziemi, nie była wpisana w scenariusz.
Patrick   Swayze i Jennifer Grey wygłupiali
się, ale     reżyserowi tak spodobała się ta
scena, że           postanowił zostawić ją w
filmie.

 Początkowo tytuł animacji miał brzmieć
"King   of the Jungle". Jednak twórcy zmienili
go na   "Król lew", po tym jak zorientowali się,
że lwy   nie mieszkają w dżungli.

 We wszystkich filmach, w których Sean 
 Connery wcielił się w Jamesa Bonda, nosił 
 perukę.

 Obrazek, który przedstawia Rose (Kate 
 Winslet) został w rzeczywistości
namalowany   przez Jamesa Camerona.

                 Jak powstaje film ?

    FILM  ......

   1. Napisanie scenariusza.
   2. Wypisanie wszystkich bohaterów.
   3.Zaplanowanie gdzie odbędzie się kręcenie filmu.
   4.Zaplanowanie czy będzie to film śmieszny czy         
     poważny.
   5.Obróbka dźwięku.
   6.Obróbka muzyki.
   7.Projekcja filmu.
   8.Oficjalna premiera.
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                        Witold Pyrkosz

    Jeden z najbardziej znanych i szanowanych aktorów   
 polski. Urodzony 24 grudnia 1926r. w Krasnymstawie. 
 Zmarł 22 kwietnia 2017r. w Warszawie. Miał 91 lat i można 
 się było spodziewać  śmierci ale gdy usłyszano że jeden
z   najsłynniejszych polskich aktorów nie żyje polska   
 pogrążyła się w rozpaczy. Grał w około 90 filmach, 30 
 serialach oraz dubbingował w około  20 bajkach .
 Otrzymał 18 nagród oraz 4 odznaczenia

O

Aktor zanim rozpoczął karierę artystyczną pracował jako
intendent w Centralnej Poradni Ochrony Macierzyństwa i
Zdrowia Dziecka. W 1954 roku ukończył Państwową
Wyższą Szkołę Aktorską w Krakowie. Rok później
debiutował w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w
Kielcach w sztuce Włodzimierza
Perzyńskiego "Lekkomyślna siostra" w reżyserii Tadeusza
Kubalskiego, gdzie grał Janka Topolskiego. W 1956 roku
miał miejsce jego debiut ekranowy w filmie "Cień" Jerzego
Kawalerowicza. Pyrkosz doskonale sprawdzał się zarówno
w rolach dramatycznych jak i komediowych, ale to te
ostatnie przyniosły mu prawdziwą popularność. Kreacje w
takich obrazach jak "Janosik", "Vabank", czy
"Alternatywy 4" na stałe utkwiły w pamięci polskich
widzów. Aktor był również współtwórcą i reżyserem
kabaretu "Dreptak".

Jednym z najbardziej znanych seriali w których grał Witold to M jak
miłość
Serial ten powstał 2000 roku, a dokładnie 4 listopada 2000 roku.
Cieszył się on dużym powodzeniem. Po śmierci Witolda podobno M jak
miłość upadło. Witold grał Lucjana Mostowiaka jego żoną była Barbara
Mostowiak. Lucjan i Barbara są rodzicami czworga dorosłych ludzi:
Marty, Marka, Małgosi i Marysi. Początkowo Marek i Małgosia jako
najmłodsi pozostają pod skrzydłami swoich rodziców... Natomiast
Marysia, po mężu Zduńska, matka dwóch bliźniaków pracuje jako
pielęgniarka w małym miasteczku Gródek. Film tak jak mówiłam cieszył
się ogromnym zainteresowaniem ale po śmierci Witolda gdy znikł z
planu M jak miłość podobno serial stał się nudny i monotonny... Coraz
więcej aktorów odchodzi z M jak miłość między innymi Małgorzata
Pieńkowska, Robert Moskwa i Kacper Kuszewski. Jak podają media M
jak miłość może nie za długo zniknąć z ekranów telewizorów. 

     Ciekawostki o Pyrkoszu
Pyrkosz przyjął rolę Lucjana Mostowiaka, bo serial miał tematykę rodzinną i
sielską.     
 .Aktor zmarł 22 kwietnia na zapalenie płuc, w wieku 90 lat.
Witold Pyrkosz był wybuchowy, złościł się szybko, a sam o sobie mówił nawet, że
jest furiatem. Szybko mu przechodziło
Nie uczył się roli na pamięć... Za to zapiski były wszędzie: na stole, gazecie, na
dłoni, kubku...

 Janosik powstał w  1973 roku. Jak podają 
 media Rola rozbójnika Pyzdry przyniosła 
 Witoldowi Pyrkoszowi uznanie i stała się
jego   do kariery. Tak też było Witold przez to
stał   się znanym aktorem. Od pierwszego
odcinka   Janosika minęło już sporo lat, a
dokładnie 44   lata temu.  Witold nie miał
żadnych wrogów   na planie jak mówił z
wszystkimi nawiązał   kontakt i go
utrzymywał. Wszyscy go   podziwiali za wkład
pracy podczas   nagrywania. 

Witold Pyrkosz

http://party.pl/newsy/aktorzy-m-jak-milosc-wspominaja-witolda-pyrkosza-5178-r22/
http://party.pl/tagi/witold-pyrkosz-35492-r7/
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             Patrick Swayze

   Patrick Wayne Swayze ur. 18 sierpnia1952 w Houston, 
 zm.  14 września2009 w Los Angeles. Był amerykańskim 
 aktorem filmowym   i telewizyjnym, tancerzem,
piosenkarzem i choreografem.
Z przykrością stwierdzam że Patrick zmarł 2009 roku.
Przed śmiercią   nagrał piosenkę... Grał w około 50
filmach. Był też świetnym   tancerzem w filmie pt. Dirty
Dancing można zobaczyć jego świetne   ruchy

W 1987 roku wydano film z Patrickiem
w roli głównej. Nosi tytuł Dirty
Dancing. Podczas oglądania
poznajemy taneczną stronę Patricka 
Jego partnerka w filmie jest Frances 
( Jennifer Grey ) Film opiera się na
tańcu Patrick jest instruktorem
przychodzi moment, że musi razem z
Baby czyli Frances zatańczyć na
ważnym spotkaniu. Baby nie umie
tańczyć czasu zostaje mało na
szczęście wszystko wychodzi
wspaniale po pewnym czasie Patrick
zostaje zwolniony i musi wyjechać w
tym czasie oboje się w sobie
zakochują na szczęście Patrick wraca 
i pod koniec robią niezły finał. Widać,
że Patrick jeszcze przed tym gdy
dowiedział się że ma raka miał dużo
siły.

Śmierć Patricka była okropna
jego żona Lisa zrobiła zdjęcie
przed śmiercią. Podobno
przed jego śmiercią jego żona
wykorzystywała i biła
Patricka dodatkowo po jego
śmierci przyszedł testament,
który mówił, że całe 40
milionów przepisane zostały
na Lisę, a jak wcześniej mówił
przepisał także pieniądze
jego rodzinie. Patrick miał
nowotwór trzustki dlatego tak
wcześnie umarł gdyż miał
tylko 57 lat.

O

                       Ciekawostki
W 1991 roku został przez magazyn People wybrany
Najseksowniejszym Żyjącym Mężczyzną oraz zaliczony do
50 Najpiękniejszych ludzi na świecie. 
9 maja 1997 roku w wypadku na koniu złamał obydwie
nogi i zerwał cztery ścięgna w ramieniu podczas kręcenia
filmu "Listy od zabójcy". Od czasu tego wypadku miał w
kości udowej tytanowy pręt. 
W 2009 roku razem z żoną Lisą Niemi napisał swoją
autobiografię pt. "The Time of My Life". 

Wystąpił w teledyskach: 
- 1982 r.- "Rosanna" - Toto (jako tancerz); 
- 2002 r.- "The Reign" - Ja Rule. 
Ma braci: Dona i Seana Kyle'a i siostry: Vicky i Bambi.
Ojciec widział w nim zawodowego sportowca. Jednak
dobrze zapowiadającej się karierze futbolowej
przeszkodziła kontuzja kolana, groziła mu amputacja. Po
serii skomplikowanych operacji znów musiał uczyć się
chodzić. 

O

Fakt

Patrick

https://pl.wikipedia.org/wiki/18_sierpnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1952_w_filmie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Houston
https://pl.wikipedia.org/wiki/14_wrze%C5%9Bnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/2009_w_filmie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
http://www.filmweb.pl/film/Listy+od+zab%C3%B3jcy-1998-7308
http://www.filmweb.pl/person/Lisa+Niemi-107391
http://www.filmweb.pl/person/Ja+Rule-73622
http://www.filmweb.pl/person/Don+Swayze-51984
http://www.filmweb.pl/person/Bambi+Swayze-178768
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               Statek "Titanic"
 Od historycznego zatonięcia statku o nazwie Titanic, który przed tym 
 wydarzeniem nazywany był niezatapialnym statkiem minęło już 
 zaledwie 106 lat... Ale dokładniej... W nocy z 14 na 15 kwietnia 1912r.
 statek płynący do Ameryki otarł się o górę lodową, która spowodowała 
 zatopienie statku. Liczba pasażerów, która się tam znajdowała to około 
 2500 ludzi. Około 700 z nich udało się uratować. Pozostali zostali 
 zatopieni... Na podstawie tego historycznego wydarzenia około 20 lat   temu
powstał film o takim samym tytule jak nazywał się statek... Film   drastyczny
lecz prawdziwy i jak na 20 wiek bardzo dobrze pokazał jak     potoczył się los
pasażerów statku... 
W filmie wystąpili między innymi : Leonardo DiCaprio i Kate Winslet 

O

Nie dawno do Krakowa dotarła wystawa ze
szczątkami Titanica, która jeździ po całym
świecie. Koszt biletu wynosi około 40 zł
najwyższa cena biletu wynosi 60 zł natomiast
dzieci do lat 6 mają bezpłatny wstęp...
"Tu ciągle gra muzyka. Wystawa o Titanicu w
dawnym hotelu Forum w Krakowie pozwala
wczuć się w rolę pasażera. Dostajesz bilet, a
wychodząc z wystawy dowiadujesz się, czy
przeżyłeś"
Wystawę można oglądać do 30 czerwca w
budynku Hotelu Forum przy ul. Konopnickiej
28 w Krakowie. Dodatkowo każdy gość
otrzyma przy wejściu bilet pokładowy
prawdziwego pasażera. Dzięki temu
zwiedzający dowie się, czy udałoby mu się
uratować z katastrofy! Wystawa jest czynna od
poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9:00
do 20:00. 

Ostatnią osobą, która przeżyła katastrofę Titanica była Millvina Dean...
Zmarła 31 maja 2009 roku mając 97 lat. Będąc na statku miała zaledwie
2 miesiące i 13 dni dlatego nie wiele pamiętała z tego wydarzenia.
Ojciec Millviny zginął w katastrofie statku matka natomiast w 1975 roku
gdy miała 96 lat ,a jej brat zmarł dokładnie w 80 rocznicę zatonięcia
owego statku.

Drugą pasażerką nieco starszą była Violet Jessop... Miała ona 25 lat 
Jej historia była gorsza od poprzedniej pasażerki... Violet była 
pielęgniarką i stewardessą.  Podobno widziała jak statek topi się i
przełamuje w pół... Podczas tego pilnowała tez dziecka, miała zadbać o
jego bezpieczeństwo. Po ośmiu godzinach spędzonych w szalupie
przemarznięta Jessop znalazła się na pokładzie Carpatii. Wciąż miała
przy sobie dziecko. Gdy Violet zostawiła to dziecko na chwilę kobieta
wzięła go bez podziękowania. Violet Jessop zmarła 5 maja 1971 roku 

O

            Ciekawostki

Kate Winslet była jedną z nielicznych osób na
planie filmowym, które odmówiły nałożenia
pianki do nurkowania podczas kręcenia scen
w wodzie. W efekcie nabawiła się zapalenia
płuc.

100-letnia Rose posiada szpica. Szpic to
przedstawiciel jednej z trzech ras psów, które
przeżyły katastrofę statku w 1912 roku.

James Cameron jest autorem wszystkich
szkiców, które zobaczyć można w tym filmie.
W rzeczywistości nawet ręka, która szkicuje
nagą Rose, jest ręką reżysera, a nie DiCaprio.

Po nakręceniu filmu, części planu filmowego
zostały pocięte i sprzedane na złom

Gwyneth Paltrow była planowana do roli Rose.

Większa część "oceanu", do którego
wskakiwali statyści, miała metr głębokości.

Podczas kręcenia sceny, gdy woda zalewa
Wielki Hol na pokładzie statku, kamerzyści
mieli zaledwie jedno ujęcie, żadnych szans na
duble. Wszystkie meble i dekoracje wnętrz
zostały zniszczone podczas tego jednego
ujęcia

Wszyscy kaskaderzy w siłowni statku mieli
około 150 cm wzrostu, by oddać wrażenie jak
ogromny był RMS Titanic.

Gdy James Cameron kończył pisać scenariusz
do filmu odkrył, że naprawdę istniał J Dawson,
który zginął na pokładzie Titanica. Dziś jego
grób (nr 227) jest najczęściej odwiedzanym
grobem na cmentarzu.

htekidsnews.com
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