
Ve »stálém průvodci fil-
mem« týdeníku Bio 
Journal psali nadšeně 
o devatenáctileté Fay 

Lanphier (1905–1959) jako 
o dítěti štěstěny, které je uzná-
vanou kráskou a slavnou fil-
movou hvězdou. V roce 1925 
se tak opravdu mohl jevit život 
půvabné studentky navštěvují-
cí do té doby v  Oaklandu 
střední školu (s vidinou profe-
se stenografky), která poté, co 
vyhrála soutěž Miss Kalifornie 
1924, dosáhla na titul nejvyš-
ší – Miss Amerika 1925. Rok 
nato přišel do kin film Ame-
rická Venuše, v němž se Fay 
Lanphier, kráska bez herec-
kých zkušeností, objevila v ti-
tulní roli. Měla sice po boku 
známé herce, jako byli Louise 
Brooks či Douglas Fair-
banks jr., ale reakce kritiků 
i diváků byla zdrcující. Film 
postavený na příběhu spíchnu-
tém horkou jehlou zcela pro-
padl. Fay se slavnou filmovou 
hvězdou nikdy nestala a na řa-
du let skončila jako sekretářka 
v hollywoodském studiu. 

To, co v  životě opěvované 
Miss Ameriky 1925 následova-
lo, zdaleka nebylo idylické. 
První manželství trvalo pou-
hých šest měsíců. S druhým 
manželem, někdejší student-

skou láskou, měla dvě dcery, 
kvůli nimž odešla z veřejného 
života a stala se ženou v do-
mácnosti. Zemřela v roce 1959, 
kdy onemocněla hepatitidou 
a virovou pneumonií. Bylo jí 
pouhých 53 let.

Dnes se o Fay Lanphier do-
čtete na internetu jen díky ti-
tulu v soutěži krásy s tím, že se 
stala herečkou jednoho jediné-
ho filmu. Nakonec jsem v pá-
trání po něčem, co o Fay Lan-
phier není všeobecně známo, 
přece jen uspěl. Zahrála si ješ-
tě jednou! V roce 1928 dosta-
la malou roličku »blond jes-
kynní ženy« ve snímku, v němž 
excelovala dvojice oblíbených 
komiků. Jmenoval se Laurel 
a Hardy v pravěku a v kinech 
vyvolával u diváků salvy smí-
chu. Kdo hrál »blond jeskynní 
ženu«, tenkrát už sotvakdo vě-
děl… Ondřej Suchý

Získala titul Miss Amerika 1925 a o rok později 
si zahrála hlavní roli ve fi lmu Americká 
Venuše, který u kritiky i diváků naprosto 
propadl. Pohádka skončila.
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Být Být 
krásná krásná 
nestačínestačí

 Fay byla hezká dívka, 
která splňovala poža-

davky tehdy přede-
pisované královnám 

krásy. Herecký talent 
ale bohužel neměla.

 Fay vyhrála nejprve 
soutěž Miss Kalifornie 
a o rok později získala 

i nejprestižnější titul 
Miss Amerika 1925.�

Plakát, který lákal do 
kin na fi lm Americká 
Venuše s krásnou Fay 
Lanphier v titulní roli. 
�
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