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CELEBRITATI
e când a câºtigat titlul de Miss
World, în urmã cu niºte ani, ºi
potrivit unui sondaj, fãcut pe
internet, Aishwarya Rai Bachchan
este consi-deratã chiar ºi astãzi “Cea
mai frumoasã femeie din lume”. Este
una dintre cele mai cunoscute actriþe
de la Bollywood, dar a cucerit ºi
Hollywood-ul...
A crescut într-o familie indianã
tradiþionalã din sudul Indiei, fiind fiica
marelui biolog indian Krishnaraj Rai ºi
a scriitoarei Vrinda Rai. Are un frate
mai mare, Aditya Rai, care este un
inginer în marina comercialã ºi care a
fost producãtorul unui film în care a
jucat Aishwarya. În timp ce era studentã la arhitecturã ºi-a început cariera
de model, ca part-time job. S-a remarcat imediat datoritã frumuseþii ºi
graþiei sale, cu atât mai mult cu cât are
ochii albaºtrii-verzi într-o þarã în care
imensa majoritate a oamenilor (cam
vreun miliard de persoane) au ochii
negri. În 1994, a câºtigat titlul de Miss
World, an în care, i-a revenit ºi premiul ”Miss fotogenie”. Ea a abandonat
învãþãmântul universitar dupã ce a
câºtigat concursul ºi a petrecut la
Londra un an ca Miss World. Apoi, a
revenit la meseria de model, ca în cele
din urmã sã aleagã actoria. A debutat
cinematografic în pelicula lui Mani
Ratnam “Iruvar” (1997) ºi a avut succes co-mercial teribil cu “Jeans”
(1998). A cucerit Bollywood-ul cu
“Hum Dil De Chuke Sanam” (1999),
film care i-a adus ºi pre-miul de cea
mai buna actriþã. În 1999 Aishwarya a
început o relaþie cu actorul Salman
Khan, foarte mediatizatã, dar în 2001
cuplul s-a separat. Rai ºi-a acuzat iubitul de abuz (verbal, fizic ºi emoþional),
infidelitate ºi mârºãvie; fireºte, Khan a
negat aceste acuze. Dupã o etapã modestã în cariera ei, 2003-2005, a apãrut
în blockbusterul “Dhoom 2” (2006),
care s-a dovedit a fi cel mai mare succes comercial al ei. Rai s-a impus drept
una din principalele actriþe contemporane indiene, jucând în peste 40 de
filme hindi, în limba englezã, tamil ºi
bengali, inclusiv producþii internaþionale “Bride & Prejudice”,
“Mistress of Spices”, “The Last
Legion” (2007) º.a. În prezent este
actriþa cel mai bine plãtitã de la
Bollywood. În 2007, pe 20 aprilie s-a
cãsãtorit cu actorul indian Abhishek
Bachchan -fiul lui Amitabh Bachchan,
o veritabilã legendã a filmului indian-,
alãturi de care a jucat în mai multe
filme. Nunta lor a respectat atât ritualurile hinduse din India de Sud, cât ºi
pe cele bengaleze. Întrebatã într-un
interviu dacã se aºtepta sã devinã atât
de celebrã, a rãspuns cu inocenþã: “Da,
ºtiam, fiindcã mi s-a fãcut astrograma”. În afara frumuseþii sale fizice,
Aishwarza este iubitã ºi pentru caracterul ei mai mult decât frumos, plin de
modestie ºi bun-simþ. “It’s nice to be
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important, but it’s more important to
be nice” spune ea. (E drãguþ sã fii
important, dar e mult mai important sã
fii drãguþ). În anul 2004 a fost aleasã
de revista “Time“ ca fiind una dintre
cele mai influente 100 personalitãþi ºi
a apãrut pe coperta acestei reviste. În
acelaºi an, o statuie de cearã a lui Rai
a fost expusã la muzeul de cearã
Madame Tussauds din Londra.
Aishwarya a fost al ºaselea indian ºi a
doua personalitatea de la Bollywood,
dupã ce socrul ei Amitabh Bachchan a
obþine aceastã onoare. În ianuarie
2005, actriþa indianã a fost obiectul
unui sondaj pe internet, în urma cãruia
a fost declaratã cea mai frumoasã
femeie din lume, fiind votatã chiar ºi
de Julia Roberts. În acelaºi an, a
devenit un ambasadoare a brandului
Loreal, alãturi de Andie MacDowell,
Eva Longoria ºi Penelope Cruz. Rai a
apãrut pentru prima datã în reclame
pentru Pepsi, iar în 1999, frumoasa
indiancã a fost ambasadoare a ceasurilor Longines. Chiar dacã face
parte din lumea Hollywoodului, Rai se
simte mai bine în India, preferã
hainele tradiþionale ºi designeri din
India. Culorile preferate ale actriþei
sunt alb, roºu ºi albastru. În aceastã
varã, chiar celebrul Amitabh
Bachchan a anunþat vestea cã
Aishwarya este însãrcinatã: “Voi
deveni bunic!! Sunt atât de fericit ºi de
încântat!”, a scris venerabilul actor
indian. Numele Aishwarya este de
origine indianã ºi înseamnã bogãþie,
putere. Este fomat din “Aishwa”, persoanã care deþine o avere considerabilã ºi “rya” care înseamnã prieten,
foarte îndrãgit, persoanã foarte
respectatã. În sanscritã înseamnã prosperitate, dorinþa de a deþine putere.
Antonia Dan
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