VIP
Steve Jobs şi Bill Gates

Cei doi nu au fost dintotdeauna rivali de moarte. A existat
chiar o perioadă bună, când au lucrat împreună.În biografia lui
Steve Jobs, se găsesc mai multe exemple despre relaţia dintre cei doi
şi despre ce gândeau unul despre celălalt. Jobs despre Gates : “Bill
nu are imaginaţie şi nu a inventat nimic niciodată, de aceea cred că
i se potriveşte poziţia de filantrop; A copiat ideile altora fără jenă
; E interesat să facă afaceri, nu produse deosebite. A vrut să ajungă
bogat şi i-a reuşit. Nu asta a fost ţelul meu. E inteligent, cu simţul
umorului.”Bill Gates despre Jobs: “Steve era ciudat şi imperfect
pentru o fiinţă umană; Nu ştia mare tehnologie, dar avea instinct
pentru lucrurile care prindeau la public; Aş da orice să am bunulgust al lui; Îl respect pe Steve, ne-am susţinut unul pe celalalt, chiar
şi atunci când eram în competiţie. Nu mă supără nimic din ceea ce
a spus despre mine.”

Einstein şi Charlie Chaplin

Einstein era bun prieten cu Charlie Chaplin. Mulţimi de
oameni îi urmau pe cei doi, şi când erau separat, şi când erau
împreuna, la evenimente, însa din motive cu totul diferite,
credinţa împărtăşită şi asumată de Chaplin: “Oamenii mă
ovaţionează pentru că mă înţeleg, însă pe tine te ovaţioneză
pentru că nu înţeleg o iotă”, spunea Chaplin, cu admiraţie.
Einstein şi Chaplin adorau într-atât de mult să fumeze pipă,
încât ajunseseră să se întrebe şi ei de unde această pasiune. În cele
din urmă au ajuns la concluzia că “a fuma pipă e o acţiune care te
calmeaza şi te ajută la o gândire obiectivă”, dupa cum cugetau ei
prin anii ‘50, când au devenit membrii ai unui club exclusivist al
fumătorilor de pipă din Montreal. O a doua mare pasiune care îi
unea era filmul. Einstein era capabil să vadă filmele cu Chaplin şi
de câte cinci, şase ori. Au fost prieteni o viaţă.

Martin Scorsese- Robert de Niro

Regizorul Martin Scorsese, premiat cu Oscar în
2006, a anunţat anul trecut că Fiscul este pe urmele sale,
pentru suma de 2,85 milioane dolari. Necazurile lui
privind impozitele se datorează şi lui Kenneth Starr, fost
consultantul financiar al lui Scorsese, din anii ‘90 - 2011,
când a pledat “vinovat” într-un dosar referitor la o schemă
Ponzi de 33 milioane de dolari. Starr a primit şapte ani de
închisoare. Cel care a fost permanent la tribunal alături de
regizor era… Robert De Niro. De 40 de ani, au format
“cuplul” mitic al filmului american. Au făcut împreună
pelicule cu succes de box office, mai puţin musical-ul “New
York, New York”, deşi protagonişti au fost Liza Minnelli şi
Robert De Niro. A urmat o perioadă de cumpănă în viaţa
lui Martin. Depresia cauzată de insuccesul musical-ului la
box office a fost dublată şi de dependenţa de cocaină. A
fost căsătorit de cinci ori şi are trei fiice, două din ele fiind
botezate de prietenul De Niro. La căsătoria (1979 -1983),
cu Isabella Rossellini, tot celebrul actor le-a fost naş.
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