Magazin 15

Vineri, 10 noiembrie 2017

Răsturnare de situaţie în cazul lui Roman Polanski

Acuzaţii de viol prescrise
Justiția elvețiană a declarat
miercuri prescrise acuzațiile
de viol formulate la sfârșitul
lunii septembrie împotriva
cineastului Roman Polanski
de o fostă actriță care avea
vârsta de 15 ani în momentul
comiterii acelei infracțiuni
prezumtive, în 1972.

„În contextul în care faptele
s-au petrecut în urmă cu 45 de
ani, prescrierea penală - care
este de maximum 15 ani, potrivit dreptului în vigoare, din
momentul faptelor - s-a petrecut cel mai târziu în 1987”, a
aﬁrmat într-un comunicat Ministerul Public din cantonul
Berna, care a examinat acea
plângere judiciară. „Aplicând
principiul non-retroactivării
din dreptul penal, un act trebuie să ﬁe judecat potrivit dreptului în vigoare în momentul
comiterii sale. În absența unei
excepții de la acest principiu, el
se aplică și termenelor de prescriere”, a precizat Parchetul
din cantonul Berna în comunicatul său intitulat „Reproșuri
prescrise”. În prezent în vârstă
de 61 de ani, Renate Langer,
fostă actriță și model, născută la Munchen, a depus pe 26
septembrie o plângere la Poliția elvețiană, în care aﬁrma că
a fost violată de cineastul fran-

co-polonez în stațiunea alpină
Gstaad, în 1972, când ea avea
vârsta de 15 ani. Renate Langer este cea de-a patra femeie
care l-a acuzat de agresiune
sexuală pe Roman Polanski, în
prezent în vârstă de 84 de ani.
În 1977, cineastul a recunoscut că a întreținut relații sexuale cu Samantha Geimer, pe
atunci o adolescentă de 13 ani,
în vila din Los Angeles a lui
Jack Nicholson, în timp ce actorul era plecat într-o vacanță.
În schimbul acelei mărturisiri,

Mariah Carey

un judecător a acceptat să nu
rețină alte capete de acuzare
mai grave. Însă, convins ﬁind
că judecătorul urma să revină
asupra deciziei sale și că urma
să îl trimită la închisoare, probabil pentru mai multe decenii, Roman Polanski a fugit din
Statele Unite și s-a refugiat în
Franța.
Roman Polanski, recompensat cu premiul Oscar pentru
regia ﬁlmului „Pianistul”, este
căsătorit cu actrița franceză
Emmanuelle Seigner, cu care

are doi copii, și a refuzat să
revină în Statele Unite fără să
aibă garanția că nu va ﬁ încarcerat. În 2010, actrița britanică
Charlotte Lewis a declarat că
regizorul a forțat-o să întrețină relații sexuale atunci când
ea avea vârsta de 16 ani. O a
treia femeie, identiﬁcată doar
după prenumele „Robin”, l-a
acuzat pe celebrul regizor în
luna august de comiterea unei
agresiuni sexuale în 1973,
atunci când ea avea vârsta de
16 ani. 

După ce privesc de mai multe ori o fotograﬁe

Acuzată de hărțuire Şi oile îl recunosc pe Obama
Diva Mariah Carey nu a scăpat de valul
de acuzații de hărțuire sexuală care face
în acest moment ravagii la Hollywood și în
întreaga lume. O companie de bodyguarzi
amenință că o va da în judecată pe vedetă
pentru hărțuirea unora dintre gărzile sale
de corp.

Michael Anello, directorul companiei Anello Security and Consulting din Los Angeles,
este cel care ar putea lansa acțiunea în justiție.
Acuzațiile privesc perioada în care artista a
folosit serviciile acestei companii de bodyguarzi, între iunie 2015 și mai 2017. Anello povestește cum cântăreața îl umilea în mod repetat, numindu-l „skinhead”, „nazist”, „membru
al Ku Klux Klan” sau „suprematist alb” și
cum aceasta nu „voia să ﬁe înconjurată decât
de bărbați de culoare, niciodată de albi”. El a
adăugat că, în timpul unui sejur la Cabo San
Lucas în Mexic, Mariah l-ar ﬁ rugat să vină
în camera sa să mute un bagaj. Odată ajuns
în cameră, el a dat de artistă îmbrăcată într-o
lenjerie transparentă. Anello povestește că a
încercat să scape din această situație jenantă,
însă diva l-ar ﬁ forțat să mute valiza. Michael
Agnello a părăsit apoi camera, povestind că nu
a existat niciun contact ﬁzic între el și cântăreață. Anello susține, de asemenea, că artista îi
datorează peste 220.000 de dolari pentru plata
salariilor. Cazul ar ﬁ deja în curs de negociere, în condițiile în care avocații companiei de
bodyguarzi s-ar ﬁ întâlnit cu cei ai artistei. Cu
toate acestea, după primele discuții, TMZ a
anunțat că Michael Anello nu a fost mulțumit
de suma propusă de către cealaltă parte. 

Oile sunt capabile să îl recunoască
pe Barack Obama după ce privesc de
mai multe ori o fotograﬁe a fostului
președinte american. Rumegătoarele
participante la un experiment recent
au reușit aceeași performanță și în
cazul fotograﬁilor ce o prezintă pe
actrița britanică Emma Watson, potrivit unui studiu publicat miercuri.

„Știam deja că oile sunt capabile să
recunoască persoane. Aceste rumegătoare, în special cele care trăiesc în
turme mici, reușesc cu ușurință să facă
diferența între stăpânul lor și un străin”,
a declarat Jennifer Morton, cercetătoare la Universitatea Cambridge și coautoare a unui studiu ce a fost publicat
în Royal Society Open Science. „Însă
capacitatea de a învăța să recunoască o
persoană pornind de la o fotograﬁe în
două dimensiuni este surprinzătoare,
întrucât acest fapt necesită un proces
cerebral complex”, a explicat cercetătoarea britanică pentru AFP. Cercetătorii din departamentul de Fiziologie și
științe neuronale din cadrul Universității Cambridge au antrenat opt oi pentru
a recunoaște chipurile unor celebrități
prezentându-le fotograﬁi ale acestora
pe ecranul unui computer, de mai multe
ori la rând.
Pe lângă imaginea fostului președinte american și aceea a actriței Emma
Watson, devenită celebră după ce a jucat în ﬁlmele din seria „Harry Potter”,
oile au putut să privească portrete fotograﬁce ale prezentatoarei TV britanice
Fiona Bruce și actorului american Jake

În urma acuzaţiilor, Kevin
Spacey

Înlăturat dintr-un ﬁlm
Kevin Spacey a fost înlăturat din distribuția unui ﬁlm regizat de Ridley Scott care
nu a fost încă lansat, în urma acuzațiilor tot
mai numeroase privind comportamentul
sexual inadecvat al actorului, informează
miercuri seară un site american, preluat joi
de DPA.
Spacey a fost înlocuit în thrillerul „All the
Money in the World”, programat pentru lansarea în SUA la 22 decembrie, urmând ca actorul
canadian Christopher Plummer să ﬁlmeze din
nou scenele în care apare personajul J. Paul Getty, scrie Deadline. Ridley Scott și producătorii
Dan Friedkin și Bradley Thomas de la Imperative Productions s-au alăturat distribuției și
echipei ﬁlmului în decizia unanimă de a renunța la Spacey și a turna din nou scenele în care
apărea actorul, a relatat sursa citată. Această
decizie urmează după cea luată de Sony Pictures - un partener în producția ﬁlmului - de a
retrage producția din ultima zi a Festivalului
Institutului american de ﬁlm.
Totuși, notează DPA, Imperative Productions
nu a răspuns unei solicitări de a comenta informația, în timp ce un reprezentant al companiei
lui Scott RSA Films din Los Angeles a spus că
nu poate conﬁrmă că Spacey a fost înlocuit cu
Plummer. Filmul are la bază povestea reală a
răpirii din 1973 a lui John Paul Getty al III-lea
și eforturile de salvare care au urmat și care au
fost afectate de faptul că bunicul său a refuzat
să plătească răscumpărarea.
Decizia de miercuri urmează după mai multe
acuzații de comportament sexual inadecvat
împotriva lui Kevin Spacey, din partea lui Anthony Rapp, Tony Montana, Roberto Cavazos
și a ﬁului lui Richard Dreyfuss, Harry, printre
alții. Chiar miercuri, jurnalista Heather Unruh
a declarat că Spacey i-a agresat sexual ﬁul care
avea vârsta de 18 ani anul trecut, într-un restaurant din Nantucket. Săptămâna trecută, Netﬂix
a anunțat a anunțat că rupe orice colaborare cu
Spacey, care a fost exclus inclusiv din distribuția popularului serial „House of Cards”. 

Steven Segal

Acuzat şi el de
hărţuire
Gyllenhaal. „Am ales aceste persoane
întrucât există multe imagini cu ele disponibile pe internet, realizate atât din
față, cât și din alte unghiuri”, a precizat Jennifer Morton. „Și eram siguri că
oile noastre nu au avut niciodată ocazia
de a le întâlni!”, a adăugat cercetătoarea. Oile din acest experiment aveau
dreptul la o recompensă (hrană) de ﬁecare dată când făceau distincția între
fotograﬁa unei persoane celebre și cele
care prezentau un obiect sau o persoană
necunoscută, pe un ecran învecinat. În
cazul fotograﬁilor frontale, oile au înregistrat un procent de reușită de 80% în
cadrul acestui test.
Pentru fotograﬁile în care chipul
unei celebrități era prezentat dintr-un
alt unghi, performanța oilor a scăzut la
66%, ﬁind „apropiată de aceea a unui
om aﬂat în aceeași situație”, aﬁrmă cercetătorii britanici. 

Actrița Portia de Rossi s-a alăturat altor
femei care au fost victime ale hărțuirii
sexuale la Hollywood, relatând pe rețelele de
socializare experiența neplăcută pe care a
avut-o cu actorul și regizorul Steven Seagal.
Potrivit dezvăluirilor pe Twitter ale actriței
născute în Australia, în 1973, ea a participat la
o audiție cu Seagal, în biroul acestuia, deși nu
a dat detalii privind data sau locația unde s-au
petrecut faptele.
„Mi-a spus cât de importantă este chimia în
afara ecranului, în timp ce își descheia pantalonii de piele”, a povestit actrița, care este soția
cunoscutei prezentatoare de televiziune Ellen
Degeneres. De Rossi a plecat în fugă din birou
și l-a sunat pe impresarul ei care s-a limitat să-i
spună: „Ei bine, nu știam dacă era sau nu genul
tău”.
În urmă cu câteva zile Julianna Margulies,
actrița din serialul ‚The Good Wife’, a povestit
într-un program radiofonic o experiență similară cu Steven Seagal, în anii 90, în camera de
hotelul unde era cazată la New York.
„Am scăpat teafără, nu știu cum. Am țipat ca
să pot pleca de acolo”, a explicat Margulies. 

