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Prinţul Harry şi ducesa Kate surprinşi în
ipostaze stânjenitoare

Imaginile, luate de la o distanță de circa
800 de metri, au fost publicate ulterior și de
cotidianul Irish Daily Star și revista italiană
Chi. Italienii au anunțat că au chiar 200 de
fotografii cu Kate Middleton topless și vor
folosi 50 dintre ele pentru un număr special.
Revista Chi nu se află la primul scandal.
În 2004 a publicat fotografii cu Prințesa
Diana făcute la doar câteva minute după ce
mașina în care se aflau mama lui William și
Dodi al Fayed s-a izbit de un stâlp. În ce-l
privește, proprietarul ziarului irlandez în
care au fost publicate fotografiile topless ale
ducesei de Cambridge, Richard Desmond,

a demarat procedura de închidere a
publicației în instanță. Iar redactorul-șef
de la Irish Daily Star a fost concediat. „Ne
confruntăm cu situația ridicolă în care
elitele sunt protejate de presă”, a comentat
pentru BBC redactorul-șef, Mike O’Kane.
„Dacă fotografiile sunt făcute de pe un

drum public, avem dreptul să le publicăm,
dacă nu primim un ordin în sens contrar.
Încercăm să vindem cât mai multe
exemplare, nu-mi voi cere scuze pentru
asta”, a adăugat el. Mai mult, a continuat
Mike O’Kane, soția prințului William,
care este al doilea în ordinea succesiunii
la tronul britanic, „nu este viitoarea
regină a Irlandei, deci singurul loc unde
acest lucru poate provoca furie este
Marea Britanie”. Fotografiile cu Kate fără
sutien „nu sunt diferite de cele ale altor
celebrități, ca Rihanna sau Lady Gaga”, a
mai spus acesta.
Libertatea presei
vs. dreptul la imagine

Noul scandal mediatic reprezintă
o veritabilă lovitură pentru Palatul
Buckingham, care încerca să își revină
după vâlva provocată de recentele
fotografii nud cu prințul Harry, surprins
într-o cameră de hotel din Las Vegas.
Laurence Pieau, editorul-șef al revistei
Closer, a descris imaginile cu Kate
Middleton ca fiind „o serie frumoasă” de

instantanee, deloc degradante. „Reacția
față de aceste fotografii a fost exagerată.
Ceea ce se vede acolo este un cuplu
format din doi tineri, care s-au căsătorit
de curând, care sunt foarte îndrăgostiți,
iar acest lucru este splendid”, a spus Pieau
pentru postul francez de televiziune

BFM. „Ea este cu adevărat o prințesă a
secolului al XXI-lea. Pozele prezintă o
femeie tânără care apare topless, așa cum
puteți vedea pe orice plajă din Franța sau
de oriunde din lume”, a adăugat Laurence
Pieau. El a spus că deține și alte fotografii
intime, ce fac parte din aceeași serie, dar
pe care revista franceză a decis să nu le
publice. Site-ul Youporn.com a anunțat că
oferă o sumă nelimitată de bani celui care
se află în posesia respectivelor imagini,
despre care se presupune că ar fi un
sextape.
Publicarea fotografiilor cu ducesa
dezgolită a redeschis pe de altă parte
dezbaterea legată de dreptul la viață
privată al familiei regale britanice și la
libertatea presei.
„E o rușine totală faptul că o fițuică de
mâna a doua din Franța a invadat viața
privată a lui Kate Middleton într-o astfel
de manieră. Moralitatea presei a ajuns
într-o gură de canal”, a scris, într-un mesaj
pe Twitter, magnatul media Evgheni
Lebedev, care deține publicațiile britanice
The Independent și London’s Evening
Standard.
Surse din anturajul Casei Regale
britanice susțin că publicarea acelor
fotografii de către revista Closer i-au
făcut pe membrii familiei suveranei
Elisabeta a II-a să își amintească într-un
mod cât se poate de dureros de felul în
care paparazzi au urmărit-o pe prințesa
Diana, mama prințului William, până-n
ultima clipă a vieții, iar acest incident este
resimțit într-un mod extrem de acut.
Magda Comișel
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