Scris de newsreporter pe 10 ianuarie 2022, 15:22

Ducesa de Cambridge la 40 de ani: Momentul,
marcat prin trei fotografii spectaculoase
Trei noi fotografii ale ducesei de Cambridge au fost publicate pentru a marca
cea de-a 40-a aniversare a acesteia, care a avut loc pe 9 ianuarie, scrie BBC,
potrivit stiripesurse.
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Portretele, realizate de fotograful de moda Paolo Roversi, o arata pe aceasta purtand diferite
rochii Alexander McQueen.
Acestea vor fi expuse in acest an in trei zone - Berkshire, St Andrews si Anglesey - in care a
locuit Catherine.
Ulterior, ele vor fi expuse in colectia permanenta a National Portrait Gallery.
O aniversare de 40 de ani este intotdeauna o scuza buna pentru putina nostalgie si reflectie.
Pentru ducesa de Cambridge exista multe motive de reflectie, scrie BBC.
Multe s-au schimbat pentru ea de cand a intrat in familia regala - nu doar printul, cei trei copii ai
lor si rolul ei de viitoare regina. Ea a trebuit, de asemenea, sa se regaseasca ca persoana
publica. Trecerea de la Kate Middleton cea privata la ducesa regala de Cambridge cea publica a
avut provocarile sale. Ea a trebuit sa navigheze printre tipurile de stres care vin odata cu
aderarea la familia regala, care sunt multe.

Cele trei noi fotografii publicate cu ducesa pentru a marca aniversarea sunt revelatoare. Ele arata
cum vrea sa se prezinte la 40 de ani si emana un farmec stralucitor, de moda veche. Imaginile au
fost facute la Kew Gardens in noiembrie si vor face parte dintr-un proiect al National Portrait
Gallery.
Acestea vor fi expuse in trei locatii pe care le-a ales si care au o semnificatie speciala pentru ea.
Berkshire este comitatul in care a copilarit si unde a fost crescuta. St Andrews este locul in care a
mers la universitate si unde si-a inceput relatia cu sotul ei. Anglesey este locul in care cuplul a
locuit impreuna chiar inainte si la inceputul casniciei lor, potrivit Mediafax.ro.
Fotograful de moda Paolo Roversi a declarat ca realizarea unui portret al ducesei a fost o
"adevarata onoare" si "un moment de bucurie pura"
Urmatorul deceniu va fi unul de schimbari semnificative.
Cum regina face mai putin si lucreaza diferit din cauza varstei sale, familia Cambridge va face
mai mult.
Pentru ducesa, acest lucru va insemna accent pe probleme sociale, dar va continua sa protejeze
intimitatea copiilor sai, gestionand momentul in care ii putem vedea.
La 40 de ani, viata penduleaza intre cea privata si cea publica pentru ducesa care intr-o zi va fi
regina.
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