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PROFIL: PETER FONDA  

Peter Fonda pochází z herecké rodiny a herectví také 
vystudoval na univerzitě v Nebrasce. Členem zdejšího 
divadelního souboru, v němž působila i další legenda 
Marlon Brando, se stal již ve dvaceti letech. 
Následující kroky Petera Fondy vedly na Broadway a 
později začal hostovat v televizních show. Velmi záhy 
získal pozornost filmařů a cestě do Hollywoodu už nic 
nebránilo. Po několika drobnějších úspěších přichází 
celosvětový úspěch díky snímku Bezstarostná jízda 
(1969). Fonda ke slavné road movie napsal scénář, 
ztvárnil jednu z hlavních rolí, snímek produkoval a 
s Dennisem Hopperem se podílel na režii. Za svůj 
scénář byl nominován na Oscara. Další nominaci si 
vysloužil za herecký výkon v dramatu Uleeovo zlato 
(1997). Tato role mu vynesla Zlatý glóbus a stejnou 
cenu získal podruhé za ztvárnění vedlejší postavy 
ve filmu Posedlost Ayn Randové (1999). Vedle 
bezpočtu filmových rolí se objevuje v dokumentárních 
filmech, televizních seriálech a pořadech. Během své 
kariéry napsal dva scénáře, produkoval dva filmy, 
třikrát se posadil do režisérského křesla a propůjčil 
svůj hlas postavě z počítačové hry GTA: San Andreas. 
Velký comeback na výsluní představoval pro Fondu 

remake klasického westernu 3:10 Vlak do Yumy (2007), kde si zahrál postavu lovce odměn po boku 
Christiana Balea a Russella Crowa. Úspěšnou kariéru Petera Fondy do velké míry ovlivnila skutečnost, že 
pochází z významného hereckého klanu. Je synem jedné z největších hereckých hvězd americké 
kinematografie Henryho Fondy. Jeho starší sestra Jane Fonda se proslavila v šedesátých letech jako filmová 
popkulturní ikona díky roli v kultovním sci-fi Barbarella. 
 
Na Febiofestu Peter Fonda uvede svůj snímek Bezstarostná jízda a převezme cenu Kristián za celoživotní 
přínos světové kinematografii. Festival představí také jeho snímky Vězeňské blues a Uleeovo zlato. 
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