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“Viaþa mea este ca un cântec country”
Sharon Stone

Anul 2012 o readuce pe Sharon Stone pe platouri. Ea filmeazã pentru o
peliculã biograficã despre starul porno Linda Lovelace, dupã
care va juca într-uun thriller care o are în distribuþie ºi pe
Faye Dunaway. “Viata mea este ca un cântec country.
Nu se reduce doar la momentul cãderii, ci la ce faci ca sã
te ridici” a povestit Sharon Stone într-uun interviu acordat
recent revistei Vanidades. Actriþa, pe care presa americanã
o declara, în anii ‘90, cea mai frumoasã femeie a planetei,
trãieºte în prezent, la vârsta de 54 de ani, a doua tinereþe, dupã
ce a reuºit sã depãºeascã problemele grave provocate de hemoragia cerebralã suferitã acum un deceniu. Sharon Stone ºi-aa
recãpãtat optimismul, este mai în formã ca niciodatã ºi pare cã a
uitat perioada în care, din cauza hemoragiei cerebrale, acuza
pierderi de memorie ºi simptome de paralizie la piciorul stâng.

La 5 ani, în clasa a II-a !
Actriþã, regizor, producãtor ºi scenarist de cinema, Sharon Vonne Stone s-a
nãscut acum 54 de ani, la Meadville, în Pennsylvania. Dupã ce un timp
a fost manechin, în anii ’80 a ales sã devinã actriþã de comedie.
Succesul a venit însã mai târziu, în 1992, când a interpretat-o pe
Catherine Tramell, din “Basic Instinct”. Atunci a început cariera ei în
cinema. Sharon Vonne Stone s-a nãscut la 10 martie 1958, într-o
familie modestã, tatãl muncitor, iar mama contabilã. Pãrinþii,
Joseph ºi Dorothy Stone, au avut patru copii: Kelly, Sharon, Mike
ºi Patrick. Sharon a învãþat sã vorbeascã ºi sã meargã la zece
luni, iar la 5 ani era deja în clasa a doua. Din copilãrie, a
demonstrat cã este specialã. Nu agrea jocurile cu cei de vârsta ei, preferând sã se izoleze ºi sã citeascã, distracþia ei
favoritã încã de la 4 ani. La ºcoalã, Sharon îºi anunþa dezinvoltã colegii cã ea va fi…. noua Marilyn Monroe. Pãrinþii
o încurajau în tot ce fãcea, iar ea s-a dovedit a fi o elevã
extrem de inteligentã, dovadã ºi bursa de merit primitã de
la Universitatea Edinboro. Studentã strãlucitã, tânãra a
obþinut o diplomã în Literaturã ºi Arte-Frumoase, dar
spre surprinderea tuturor a renunþat la studiile de Drept,
pentru a se înscrie la cursuri de artã dramaticã.
Participã ºi la concursuri de frumuseþe, devenind Miss
Pennsylvania. Apoi se stabileºte la New York, unde
este imediat angajatã ca manechin de agenþia “Eileen
Ford”.
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