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experienŢe inedite

cel puţin cinci ori. Magazinul de păsări în care 
Melanie (Tippi Hedren) îl cunoaște pe Mitch (Rod 
Taylor) în „Păsările“ - Davidson’s Pet Shop - se află 
chiar în colţul Union Square. Niciun turist care se 
respectă nu pleacă însă din San Francisco fără să 
se fi plimbat cu tramvaiul pe cablu și... fără să fi 
făcut o poză cu adorabila căsuţă a familiei Hillard 
din „Mrs Doubtfire“. Aceasta reprezintă un caz 
unic în cinematografia americană. Dacă adresele 
pe care le auzim rostite de personajele din filme 
sunt în general fictive, când Miranda (interpretată 
de Sally Field) aranjează prin telefon o întâlnire cu 
„doamna Doubtfire“, respectiv cu Robin Williams, 
îi dă adresa reală a casei: 2640 Steiner Street. 

Los ANGELEs І  SUA
În kilometrul zero al „mașinăriei de filme“ a 
Americii, aproape fiecare colţ de stradă și-a trăit cele 
câteva secunde de glorie în lumina reflectoarelor. 
Dacă ar fi să oprești însă pe stradă un american și 
să-l întrebi care este „Mecca“ iubitorilor de filme din 
Los Angeles, în nouă cazuri din zece răspunsul ar 
fi: „Regent Beverly Wilshire“. Așezat pe Wilshire 
Blvd. 9500, la capătul Rodeo Drive, hotelul de 
cinci stele din 1928, transformat între timp în Four 
Seasons Beverly Wilshire, este simbolul suprem al 
luxului și a apărut, ca atare, în toate filmele cu ștaif 

de la Hollywood. Emblematic a rămas însă „rolul 
său principal“ din „Pretty Woman“, unde cea mai 
mare parte a filmului se petrece, cel puțin teoretic, 
în apartamentul prezidenţial din hotel. Din păcate 
pentru fanii lui Richard Gere, doar exteriorul este 
cel din film, interioarele în care s-au filmat scenele 
dintre Vivian și Edward Lewis fiind în marea lor 
majoritate locaţii de studio. Emblematica scenă cu 
meniul de escargot - „Ai naibii ce-alunecă!“ – a fost 
filmată în Rex II Ristorante, actualmente Cicada 
Restaurant, o locaţie rafinată în stil Art Deco de pe 
617 South Olive Street (unde s-a filmat și o „bătaie“ 
din „Mr. and Mrs.Smith“). Scena finală din „Pretty 
Woman“, în care Gere își învinge frica de înălţime 
și urcă pe scara de incendiu până la apartamentul 
Juliei Roberts a fost filmată în motelul Las Palmas, 
de pe 1738 Las Palmas Avenue. 

Austeră și chiar dărăpănată, clădirea cu sca-
ră metalică de la colţul Hollywood Blvd. mi-a tre-
zit nostalgia ultimelor replici din film. Rostite de 
un „homeless“ pe fundalul sărutului final al celor 
doi îndrăgostiţi, cele trei propoziţii rezumă filoso-
fia oricărui cinefil care și-a permis măcar o dată în 
viaţă să „naufragieze“ într-o poveste pe celuloid și 
să lase o mână de personaje de ficţiune să-și facă 
loc în sufletul lui: „Bine-ai venit la Hollywood! Aici 
fiecare are un vis. Care e visul tău?“. F

 Uşa albastră care 
a apărut în câteva 
scene din filmul 
„Notting Hill“, cu 
Hugh Grant şi Julia 
Roberts, s-a vândut 
la licitaţie pentru 
suma de 5.750 de 
lire sterline
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