Biografie Tyson Beckford

Tyson Beckford is een van de meest bekende
mannelijke modellen ter wereld. Hij werd
geboren op 19 december 1970 en heeft een
Jamaicaanse vader en een
Jamaicaanse/Chinese moeder. Hij groeide op
in Rochester, New York en ging naar de ‘Bay
Trail Middle School’ in het nabij gelegen
Penfield, New York. Hij studeerde af aan
‘Pittsford Mendon High School’ in de
welvarende buitenwijk van Pittsford als
deelnemer aan het ‘Urban-Suburban
Program’. Een programma ontworpen om
onderwijskansen te geven aan de minder
gefortuneerde jeugd in de buitenwijken in de
omgeving van de stad. Beckford was lid van
het school voetbalteam. Hij is ook de neef van
Los Angeles Lakers voorman Ron Artest.

In 1992 werd hij gespot door hip hop magazine ‘The Source’ en wel door talentscout Jeff Jones. Hij is
de ontdekker van Beckford in New York City. In 1993 werd Beckford aangetrokken door Ralph
Lauren als model voor de mannelijke sportkleding van de Pololijn van het bedrijf.
In de negentigen jaren was Tyson Beckford
enorm populair. Zo werd hij in 1995
uitgeroepen tot ‘Man of the year’ door
muziekkanaal VH1 en behoorde hij ook tot de
‘50 most beautiful people in the world’ van
People’s Magazine. Ook stond hij op nummer
38 van VH1 ‘40 hottest hotties of the 90’s’.

In 2003 deed hij mee aan het realityprogramma ‘I’m a celebrity…get me out of here!’ Ook leende hij
zijn naam aan de ‘RESPECT’ campagne tegen huiselijk geweld. Recentelijk was hij mede-presentator
van de TV modellenwedstrijd ‘Make me a supermodel’. Hij presenteerde dit programma samen met
collega topmodel Niki Taylor. Ook beoordeelde en coachte hij de modellen van de eerste
uitzendingen van ‘Make me a supermodel Australia’. Tyson was jurylid in ‘America’s Next Top Model’
en in ‘Germany’s Next Top Model’.

Op 7 juni 2005 raakte Beckford gewond bij een auto-ongeluk in New Jersey. Hij verloor de macht
over het stuur van zijn auto waardoor hij een elektriciteitspaal raakte en de auto direct in brand
vloog. Tyson was in staat om de auto te verlaten voor deze geheel in vlammen op ging. Hij werd in
het ziekenhuis opgenomen met hoofdletsel en snijwonden. In een interview met Oprah Winfrey
vertelde Beckford dat deze gebeurtenis enorme impact heeft gehad op zijn spiritualiteit.
Beckford heeft een 14-jarige zoon Jordan Beckford uit een eerdere relatie met celebrity stylist April
Roomet, die in het programma ‘Candy Girls’ schittert op E! Television. Hij is zeer goed bevriend met
de Zwitserse verdediger Johan Djourou voetballend bij Arsenal en is een enorme fan van deze club.
Verder schitterde Tyson Beckford in verschillende speelfilms en menige videoclip waarvan de meest
bekende wellicht Toni Braxton’s video’s ‘Unbreak my heart’ en ‘Breathe Again’ zijn. Maar ook was hij
te zien in ‘Toxic’ van Britney Spears
Op dit moment woont Beckford in Manhatten-New York. Dit wisselt hij af met verblijf in Engeland
omdat hij daar als vast jurylid is verbonden aan Britain’s Next Top Model gepresenteerd door collega
model Elle Macpherson.

