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Preþul succesului

VEDETE

Strãbate lumea - Milano, Tokyo, Los Angeles, Paris, Moscova, Rio
de Janeiro -, filmeazã spoturi publicitare, pozeazã pentru reviste
celebre ºi lucreazã pentru case de modã prestigioase. Foarte solicitatã, Stone rãmâne o vreme în Europa. În 1980, se reîntoarce la New
York ºi decide sã-ºi încerce ºansa la Hollywood. Debutul în cinema
este însã dificil, fiindcã era obligatã sã-ºi continue ºi activitatea de
top model. Într-o searã, la o prezentare de modã de la Paris, a remarcat-o Woody Allen, care îi propune o apariþie fugarã în “Stardust
Memories”. Claude Lelouch i-a oferit ºi el o apariþie de trei minute
în pelicula “Les Uns et les Autres”. Aceste prime apariþii pe marile
ecrane au ajutat-o sã primeascã un rol mai consistent într-un serial
horror, de categorie B,“Ferma terorii”. De fapt, anii ’80 marcheazã o
perioadã în care actriþa se cãuta pe sine, încerca sã se inventeze. Au
fost, desigur ºi eºecuri care au marcat-o. La castingul pentru
“Atracþie fatalã”, Michael Douglas n-a gãsit-o prea picantã pentru a
interpreta rolul unei femei fatale. Aºa cã a fost preferatã Glenn
Close. Datoritã lipsei de notorietate, Sharon a pierdut ºi rolul din filmul “9 sãptãmâni ºi 1/2”, pe care l-a jucat Kim Basinger. Dupã partitura ei mediocrã din “Beyond the stars”, a fost respinsã la selecþia
pentru “Batman”, fiind aleasã tot Kim. Aceste lovituri succesive au
deprimat-o ºi actriþa s-a refugiat în braþele protectoare ale tatãlui sãu,
care a sfãtuit-o sã-ºi acorde un timp de reflexie. Dupã un an petrecut
cu familia, Sharon se întoarce la Hollywood ºi în 1990, Paul
Verhoeven o alege pentru rolul secundar din “Total Recall”. Filmul
este un succes, ºi actriþa apare ºi pe coperta revistei “Playboy”. Anul
urmãtor a primit un rol remarcabil în “Anul de plumb”, realizat de
John Frankenheimer.

“Basic Instinct” îi aduce glorie

În 1992, Kim Basinger, Michelle Pfeiffer, Ellen Barkin ºi Geena
Davis au refuzat categoric oferta lui Paul Verhoeven de a juca în
“Basic Instinct”. Motivul ? Scenele fierbinþi. Regizorul ºi-a amintit
atunci de Sharon, Michael Douglas a acceptat-o ca partenerã ºi filmul a fost un uriaº succes. “Basic Instinct” a avut încasãri incredibil
de mari ºi a fost ales sã deschidã în acel an Festival de la Cannes.
Dupã proiecþie, Sharon Stone a devenit un star internaþional! Gloria
i se aratã în toatã splendoarea ei. Pentru rolul interpretat în “Casino”
primeºte un Glob de Aur ºi este nominalizatã pentru un Oscar.
Partiturile jucate în filmele “The Mighty”, “The Muse” îi vor aduce
din nou nominalizãri la Globurile de Aur. Numai cã în ciuda succesului ob?inut în “Casino”, “The Mighty”, “Last Dance” ºi “Gloria”,
ea a fost inclusã în categoria “box office poison”, adicã o actriþã
nerentabilã. În 2004 încearcã o revenire prin filmul “Catwoman”,
dar rezultatele au fost modeste. La sfârºitul lui decembrie în 2005
joacã în douã episoade ale serialului turcesc “Kurtlar Vadisi” (Valea
lupilor) banii primiþi donându-i victimelor rãmase în urma
Tsunamiului din 2006. În acelaºi an, Sharon a forþat norocul în
“Instinct primar 2”, dar filmul a adunat doar multe Zmeure de Aur.

Bãrbaþii din viaþa lui Sharon

Sharon Stone locuieºte în Berverly Hills, California, ºi deþine o
fermã în Noua Zeelandã. Despre viaþa ei sentimentalã s-a scris mult
A fost cãsãtoritã prima oarã cu George Englund Jr., de care a divorþat
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