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“Argo”, marele câştigător
La cea de-a 85-a gală de decernare a
Oscarurilor, lungmetrajul “Argo”, de Ben
Affleck, a primit statueta pentru cel mai bun
film. Numele peliculei câştigătoare a fost
anunţat de la Casa Albă, chiar de prima
doamnă a Americii, Michelle Obama,
secundată de Jack Nicholson.
Bradley Cooper, Adele, Reese Witherspoon,
Helen Hunt, Octavia Spencer, Jane Fonda.

Cele mai scumpe bijuterii

Cel mai important şi cel mai urmărit
eveniment cinematografic din lume, gala
de decernare a Premiilor Oscar este prilejul
pentru marile case de bijuterii să îşi prezinte
cele mai frumoase şi cele mai scumpe creaţii.
De cele mai multe ori, vedetele care poartă
bijuteriile nu ramân cu ele. Însă chiar şi pentru
o seară, strălucirea luxoaselor diamante o
poate înlocui pe cea a reflectoarelor. Iată
câteva dintre cele mai scumpe bijuterii
purtate de vedete la Oscar. Nicole Kidman a
purtat, la în 2008, colierul Sautoir de la Casa
L’Wren Scott. Bijuteria are 7.645 de diamante,
1.400 de carate şi este evaluat la 7 milioane
de dolari. Declarată anul acesta cea mai bine
îmbracată actriţă, Anne Hathaway a purtat la
gala premiilor Oscar din 2011 un colier cu

Gwyneth
Paltrow

Ben Affleck

C

u şapte nominalizări, thrillerul
“Argo” prezintă rocambolesca
misiune de salvare a unor diplomaţi
americani în timpul Revoluţiei iraniene din
1979. Anterior, filmul a câştigat toate premiile
importante din acest an - Globul de Aur şi
premiile decernate de Sindicatul actorilor
americani, Sindicatul producătorilor americani,
Sindicatul regizorilor americani şi Sindicatul
scenariştilor americani -, dar şi prestigioasele
trofee BAFTA şi César. “Argo” a mai fost
recompensat şi cu trofeul pentru cel mai bun
scenariu adaptat.
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“Lincoln”, care a părut multă vreme favoritul
cursei pentru Oscar, avea de partea lui cele
12 nominalizări primite şi subiectul peliculei
- abolirea sclaviei de către cel mai venerat
dintre preşedinţii americani. Filmul a primit
doar două premii, printre care şi cel pentru cel
mai bun rol principal masculin - Daniel Day
Lewis. Gala a fost prezentată de actorul Seth
MacFarlane. Printre starurile care au apărut
pe covorul roşu în faţa “Dolby Theater”, din
Hollywood, s-au numărat : Michael Douglas şi
Catherine Zeta-Jones, Jennifer Aniston şi Justin
Theroux, George Clooney, Anne Hathaway,

