FILM

al galei Oscar-urilor

Cea de-a 85-a gală a premiilor:
diamante de 94 de carate, de la Tiffany&Co,
în valoare de 10 milioane de dolari. Deşi
nu a câştigat trofeul în 2011, Amy Adams a
făcut concurenţă bliţurilor prin strălucirea
bijuteriilor de la Cartier purtate pe covorul
roşu: o brăţară din platină, cu un smarald de
30,75 carate şi 575 de diamante, în valoare de
1,025 milioane de dolari, un colier din platină
şi diamante cu un smarald de 33,24 carate,
evaluat la 290 de mii de dolari, şi cercei de
doar… 35 de mii de dolari. Unica bijuterie
purtată de Angelina Jolie la gala premiilor
Oscar din 2009 a fost o pereche de cercei
din smarald, creaţie Lorraine Schwartz, care
valorau 2,5 milioane de dolari. Una dintre cele
mai scumpe bijuterii purtate vreodată la Oscar
a fost un colier cu un diamant albastru de 20
de carate, care a strălucit la gâtul Gloriei Stuart.
Diamantul costa 20 de milioane de dolari. La
Oscarurile de anul trecut, Gwyneth Paltrow
a purtat o uimitoare brăţară cu 2.368 de
diamante, creată de Anna Hu, care o vindea
cu un milion de dolari.

Gloria
Stuart

n Cel mai bun film: “Argo”
n Cel mai bun actor în rol principal:
Daniel Day-Lewis (“Lincoln”);
n Cea mai bună actriţă în rol
principal: Jennifer Lawrence
n Cel mai bun actor în rol secundar:
Christoph Waltz (“Django
Unchained”)
n Cea mai bună actriţă în rol
secundar: Anne Hathaway
(“Les Misérables”)
n Cel mai bun film străin: “Amour”
n Cea mai bună regie:
Ang Lee (“Life of Pi”)
n Cele mai bune costume:
“Anna Karenina”
(Jacqueline Durran)
n Cel mai bun machiaj:
“Les Misérables”.
n Cea mai bună regie artistică:
«Lincoln» (Rick Carter şi Jim
Erickson)
n Cea mai bună coloană sonoră:
«Life of Pi» (Mychael Danna)
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