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Trupul neînsufleţit al lui George
Michael nu a fost ridicat de familie

Producătorii de la Hollywood au ales:

„La La Land”, fimul anului Funeralii amânate

Funeraliile lui George Michael au fost
amânate, după ce anchetatorul şef din districtul Oxfordshire nu a putut stabili cauza
morţii şi ar fi anunţat că aşteaptă rezultatul
testelor toxicologice. Trupul neînsufleţit al
superstarului nu ar fi fost ridicat de familie.

Producătorii
de
la
Hollywood au ales, duminică, musicalul „La La Land”
drept cel mai bun film al
anului în cadrul ceremoniei
de decernare a Premiilor sindicatului producătorilor din
America (Producers Guild
of America - PGA), ceremonie ce a fost marcată, la fel ca
și cea de la încheierea Festivalului Sundance, de critici
vehemente față de politicile
antiimigrație ale președintelui Donald Trump.

Premiul obținut de „La La
Land” la cea de-a 28-a ediție
a Galei PGA, după cel obținut cu o zi în urmă din partea
editorilor americani de film
(American Cinema Editors),
reconfirmă statutul de favorită
la Oscar al producției cu Ryan
Gosling și Emma Stone în rolurile principale. Acest musical a obținut 14 nominalizări
la Oscar. PGA, care este cea
mai importantă organizație a
producătorilor de film pentru marile și micile ecrane, a
conferit premiul pentru cea
mai bună animație producției
„Zootopia”, iar filmul „O.J.:
Made in America” a primit
premiul la secțiunea rezervată
documentarelor. Seria „Stranger Things”, de la Netflix, a
primit premiul pentru cea mai
bună producție de televiziune.
Muzicianul John Legend, producător executiv și interpret
al unui rol secundar în „La La
Land”, a criticat ordinul exe-

cutiv privind imigrația dat de
Donald Trump. „Chemăm pe
toată lumea să se pronunțe împotriva acestui ordin”, a susținut el. În timpul ceremoniei,
după ce a introdus musicalul
prin de culoare „La La Land”,
Legend a subliniat că „viziunea noastră despre America
este în mod direct în antiteză
cu cea a președintelui Trump”.
„Doresc ca în această seară să
resping în mod special această
viziune și să afirm că America
trebuie să fie mai bună de atât”,
a adăugat el. În timp ce accepta premiul pentru filmul „La
La Land”, producătorul Marc
Platt a continuat atacurile la
Trump într-un mod similar.

Actriţa Mischa Barton

Sărbătoarea chineză a Anului Nou Lunar

Internată
într-o clinică
psihiatrică

Mischa Barton a fost dusă
la spital pentru a i se face o
evaluare psihologică după
ce a fost surprinsă urlând în
curtea sa. Actriţa şi-ar fi acuzat mama că ar fi o vrăjitoare şi a vorbit despre sfârşitul
lumii. Actriţa în vârsta de 31
de ani a început să se comporte tot mai bizar. O serie de
poze o arată pe Barton stând
în mijlocul curţii sale îmbrăcată într-o cămaşă şi purtând
o cravată. O sursă a publicaţiei povesteşte cum actriţa a
vorbit despre faptul că mama
ei ar fi o vrăjitoare, iar la un
moment dat a urlat ceva despre Ziggy Stardust. Nu este
primul incident de acest gen
pentru actriţă, care a fost internată acum opt ani pentru
probleme mintale. Mischa
Anne Barton, născută pe 24
ianuarie 1986, în Londra,
este o actriță de film, teatru și
televiziune și fotomodel britanic de origine irlandeză. n

Premiul obținut de „La La Land” reconfirmă statutul de favorită la Oscar al producției
„Este puterea cinematografiei,
alimentată de expresii artistice
libere ce nu pot fi negate, ce nu
cunosc granițe și care nu vor fi
niciodată interzise din inimile
noastre, din mințile și din sufletele noastre”. În ultimii ani,
producțiile care au câștigat
premiul PGA pentru cel mai
bun film s-au impus de multe
ori și la Oscaruri, distincțiile regină ale cinematografiei
americane și mondiale. Printre
alte premii pentru producții de
televiziune, două showuri FX
au triumfat — o altă interpretare a celebrului caz de crimă
în care a fost implicat O.J. Simpson, „The People v. O.J. Simpson: American Crime Story”

a câștigat premiul David L.
Wolper, iar premiul pentru
cea mai bună serie de comedie a fost câștigat de producția
„Atlanta”. Producția Netflix
„Making a Murderer” a câștigat premiul pentru non-ficțiune, în timp ce producția NBC
„The Voice” a câștigat premiul
pentru reality-show, iar seria
PBS „Sesame Street” a câștigat premiul pentru cea mai
bună producție pentru copii.
Premiul pentru cel mai bun
program sportiv a fost câștigat
de „World of Sports”, iar „Last
Week Tonight with John Oliver” a câștigat premiul pentru
cea mai bună emisiune de divertisment/talkshow. n

Purtătorii de cuvânt ai poliţiei din districtul
Thames Valley au declarat în 30 decembrie
2016 că autopsia iniţială a superstarului s-a
dovedit „neconcludentă” şi că se vor face teste
pentru a determina cauza exactă a morţii lui
George Michael. Decesul superstarului nu este,
însă, investigat drept moarte suspectă de către
autorităţi. Poliţia a anunţat că a solicitat teste
toxicologice amănunţite. Rezultatele încă nu au
fost emise, informează presa britanică. Darren
Salter, anchetator şef în districtul Oxfordshire,
care se ocupă de cazurile de deces violent sau
neaşteptat, nu a putut demara o anchetă asupra
morţii superstarului. Trupul neînsufleţit al lui
George Michael nu va putea fi ridicat de familie decât după finalizarea anchetei.
Managerul lui George Michael declarase
anterior că superstarul a murit în urma unei
insuficienţe cardiace. Purtătorul de cuvânt al
lui Geroge Michael a anunţat că superstarul s-a
stins din viaţă „în pace, linişitit, în reşedinţa
sa” pe 25 decembrie 2016. În contextul morţii
premature a superstarului, care a generat
speculaţii în presa internaţională, familia lui
George Michael a emis o declaraţie în care răspunde informaţiilor despre presupusa sinucidere a superstarului: „În săptămâna ce a urmat
trecerii în nefiinţă a lui George au existat
numeroase speculaţii şi comentarii în ceea ce
priveşte circumstanţele decesului. Inevitabil,
astfel de afirmaţii vor continua să apară. Familia este greu încercată de moartea lui George şi
nu doreşte să comenteze aceste speculaţii din
prezent sau altele care s-ar putea răspândi în
presă”, a declarat familia lui George Michael
pentru Buzzfeed, informează revista New
Musical Express. n

O „săptămână de aur” globală
Sărbătoarea Anului Nou
Lunar chinezesc, care durează o săptămână în China
și a început vineri, ar putea
deveni o „săptămână de aur”
pentru mai multe destinații
turistice de peste hotare, în
condițiile în care peste șase
milioane de chinezi au decis
să petreacă acest moment în
străinătate.

Sărbătoarea Anului Nou lunar este de obicei un moment
pentru reuniuni de familie și
celebrare alături de prieteni,
dar acum, în contextul în care
tot mai mulți chinezi petrec
acest moment peste hotare,
Administrația chineză a turismului național a descris-o
drept „Săptămâna de aur globală”.
Din anul 2000, China a mărit durata celor trei sărbători
publice majore — Festivalul
Primăverii, ziua de 1 mai și
ziua națională — de la trei la
șapte zile. Ele au devenit în cu-

Câinii preferă melodiile
reggae și soft rock

S-au săturat de
muzică clasică

Mulți proprietari de câini ar putea crede
că patrupedele lor preferă să asculte numai
muzică clasică - fapt confirmat în trecut de
anumite cercetări - însă un nou studiu sugerează că acestor animale nu le displac nici
sonoritățile moderne.

rând „săptămâni de aur”, când
oamenii călătoresc și se alătură familiilor, sporind veniturile din sectoare precum cel
turistic. Potrivit unui sondaj
efectuat de administrație, SUA
sunt cea mai populară destinație în timpul acestei sărbători,
urmate de Marea Britanie,
Spania, Germania și Elveția.
Australia, Noua Zeelandă și
Thailanda atrag cei mai mulți turiști pentru călătoriile pe
distanțe medii și lungi, în timp

ce Hong Kong-ul și Macao rămân principalele destinații din
apropiere, conform sondajului.
Potrivit unui raport al Ctrip, un
site de turism, turiștii chinezi
ar urma să cheltuiască 100 de
miliarde de yuani (14,5 miliarde de dolari) în total în întreaga săptămână. China a devenit
țara cea mai mare consumatoare de turism peste hotare în
ultimii patru ani, contribuind
cu peste 13% la venitul global
din turism. n

Câinilor le place să asculte melodii din
genurile soft rock sau reggae, conform unui
studiu realizat recent de oamenii de știință de
la Universitatea Glasgow și de la Societatea
pentru Prevenirea Cruzimii față de Animale
(SPCA) din Scoția, informează The Telegraph.
Specialiștii au descoperit că muzica reggae și
soft rock provoacă schimbări pozitive în comportamentul câinilor, iar SPCA Scoția intenționează să instaleze boxe în toate adăposturile
sale la care se vor auzi melodii ale unor artiști
precum Bob Marley și Jon Bon Jovi. În cadrul
cercetării, un grup de câini a fost observat în
tăcere timp de o săptămână în timp ce altul
a fost expus la sonorități de muzică clasică.
În următoarea săptămână cele două grupuri
au fost schimbate, iar rezultatele au arătat că
nivelurile de stres ale patrupedelor aflate în
adăposturi au scăzut în mod semnificativ după
ce au ascultat muzică. n

