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VIP PORTRET

oraºul italian Corleone. În
1961 a fost arestat fiindcã
purta o armã de calibru 38.
Tânãr, lui Al îi plãcea sã
imite actorii, încerca diverse
voci ºi stãri emoþionale. A
renunþat la ºcoalã ºi a ales
actoria. Succesul a venit cu
rolul din Naºul. Pacino ºi-a
ales câteva dintre cele mai
grele partituri din istoria filmului. În anii ‘90 a obþinut
Oscarul pentru rolul Scent
Of A Woman.A fost toatã
viaþa burlac, deºi a avut
rela?ii de duratã, cum ar fi
cea cu Diane Keaton. S-a
lãsat de fumat pentru a-ºi
reface vocea.

Tina Turner

Regina rock ‘n’ roll-ului,
Tina Turner, 72 de ani, a

de uzul banilor
publici în scopuri
personale când a
fost primar. Pe
14 iulie, 2002 a
supravieþuit
unei încercãri
de asasinat din
partea
unui
individ ce avea
o puºcã ascunsã
într-o husã de
chitarã.

Al Pacino

Jacques
Chirac
Jacques René Chirac a fost
18 ani primar al Parisului ºi
14, preºedinte al Franþei.
Tatãl sãu a fost funcþionar
de bancã ºi apoi director
de companie aerianã. A
absolvit
Institut
d’Etudes Politiques ºi
a luptat în rãzboiului
franco-algerian.
Fiindcã a semnat
Chemarea
de
la
Stockholm ºi a vândut
ziarul
comunist
“l’Humanité”, a fost
suspect de comunism.
Din acest motiv, când a
dat la o academie pentru a
deveni ofiþer, armata nu i-a
asigurat rolul de soldat. A
fost suspectat de corupþie ºi

48

Alfredo
James
“Al” Pacino este
unul dintre cei mai
talentaþi din istoria cinematografiei. S-a nãscut
în cartierul Bronx din New
York. Tatãl sãu era originar
d i n

vândul milioane de albume.
ªi astãzi e neschimbatã:
agresivã, puternicã, adevãratã. La 18 ani naºte
primul sãu copil ºi s-a cãsãtorit cu Ike; înregistreazã
primul single. Certurile lor
sunt dese ºi violente, dar
Tina se concetreazã pe carierã, scoþând “River Deep,
Mountain High” care a revoluþionat topurile pop din
Europa. În 1976, îl
pãrãseºte pe Ike. Va cânta
cu Rod Stewart ºi în
deschiderea
concertelor
trupei Rolling Stones.
Primeºte un rol alãturi de
Mel Gibson în “Mad Max –
Beyond
The
Thunderdome”. La 60 de
ani, este declaratã vedeta
cu cele mai sexy picioare!

