
Will Smith
Predstavil  vam bom Willa  Smitha.  Rodil  se  je  25.  septembra  1968 v
Philadelphii,  po  horoskopu  je  tehtnica.  Na  ta  dan  so  se  rodili  tudi
Michael Douglas (leta 1944), njegova žena Catherine Zeta Jones (leta
1969) in najbrž še kdo. Njegovo polno ime je Willard Christopher Smith
mlajši (junior). Že v šoli so ga klicali 'Prince' zaradi njegovega šarma, ki
ga je vedno rešil iz težav. 
Will ni prepirljivec. Težave je že od nekdaj reševal s humorjem ali pa z
veliko govorjenja. V drugo je poročen z Jado Pinkett Smith in imata dva
otroka  (Will  ima enega otroka  iz  prvega  zakona).  Will  pravi  da  je  v
svojem zakonu zelo srečen. Za sprostitev pa zelo rad igra šah in uživa v
vožnji z zanj posebej narejenim chopperjem.
Njegova kariera se je začela, ko je na  neki zabavi spoznal Jeffa Townesa
in kmalu sta začela DJ kariero kot Jazzy Jeff (Jeff Townes) in The Fresh
Prince (Will Smith). Ko postaneta popularna Will zasluži in zapravi veliko
denarja za hiše in avte.
Toda  Smith  je  gledal  za  nečim  novim,  dokler  ni  leta  1989  spoznal
Bennya Medino, ki je dal idejo za snemanje nadaljevanke. Smithu je bila
zamisel všeč in tako je posnel prvo uspešnico 'The Fresh Prince of Bel-
Air' oz. Princ iz Bel-Aira. Načrt je bil preprost: igral je samega sebe.
Z uspehom,  ki  ga je  Smith požel  z  filmom Bad Boys oz.  Slabi  fantje
(1995) je bila njegova kariera odločena. Naslednje leto je igral v filmu
Blockbuster  Independence Day oz.  Dan Neodvisnosti  (1996),  ki  je  bil
velik  hit.  Revija  'People'  je  Willa  Smitha  leta  1998  uvrstila  med  50
najlepših moških na svetu.
Igral je tudi v filmih kot so:
-Man in Black (1,2) – Možje v črnem,
-Bad Boys - Slabi fantje,
-I, Robot – Jaz, robot.
Will Smith je eden najuspešnejših črnih humoristov vseh časov.
Kar zadeva umetnost ni samo zelo dober igralec temveč tudi uspešen
raper. Celo grammya je dobil.  Njegov najuspešnejši  komad je Switch.
Zanimivo je tudi  da so njegova štrleča ušesa postala njegov zaščitni
znak.
Poznavalci  pravijo,  da  je  med  najvplivnejšimi  igralci  na  svetu.  Tudi
finančno mu ne gre slabo, saj zasluži do 28 milijonov dolarjev na leto. V
prihodnem letu Will ne bo miroval saj ga bomo med drugim videli v filmu
I am legend – Jaz sem legenda, ki ga bo pridno predstavljal po svetu.
Pripravlja pa se tudi na snemanje filma Tonight, he comes – Nocoj bo
prišel. Leta 2008 pa naj bi izšel film Time Share – Časovni del.


