FILM
Lume bună la
petrecerea „Vanity Fair”

unui spot publicitar pentru aparatele
de ras Super Max , în Dubai, şi de
atunci formează un cuplu puternic
totul culminând cu logodna din
acest an.

Cele mai
frumoase rochii

Mădălina Ghenea
şi Gerard Butler
Mădălina Ghenea şi Gerard Butler şi-au făcut
apariţia la una dintre cele mai importante şi
exclusiviste petreceri post-Oscar, organizată de
„Vanity Fair“. Acest eveniment este unul dintre
cele mai „vânate“ în noaptea ceremoniei, deoarece
invitaţii sunt doar staruri de primă mână. Erau
extrem de zâmbitori şi fericiţi, pozând relaxat
pentru fotografi. După o serie de speculaţii privind
infidelitatea actorului, cuplul a părut mai puternic
ca oricând, dezminţind toate zvonurile. Mădălina
Ghenea a fost o apariţie răpitoare în rochia sa
Versace, având la braţ pe unul dintre cei mai
sexy bărbaţi de la Hollywood.Actorul scoţian şi
modelul român s-au cunoscut în 2012 la filmarea

Gala Premiilor Oscar nu este
doar un moment în care sunt
celebrate numele de top ale
cinematografiei, ci și o ocazie
perfectă pentru vedetele
de la Hollywood de a etala
creațiile vestimentare ale
unor designeri celebri. La fel
ca în fiecare an, publicațiile
internaționale au pre
zentat, după încheierea
galei, numeroase fo
to
galerii cu ținutele
purtate de actrițe pe
covorul roșu. Anul
2013 este bogat
în culori, iar acest
lucru s-a văzut şi
la Oscar. Rochiile
spectaculoase negre şi
albe au rămas preferatele
vedetelor, nelipsind nici
cele în culori metalice sau pastel. Acestora li s-au
adăugat ţinute superbe care au abordat roşu,
albastru, galben, mov şi chiar roz. La capitolul
designeri, Valentino şi Armani par să fie lideri.
Deşi a fost o seară importantă, iar multe vedete au
optat pentru look-uri minimaliste, această ediţie
a premiilor Oscar a fost lipsită de extravaganţe
şi nici de apariţii care îţi taie respiraţia.
Cele mai frumoase rochii le-au purtat
actriţele: •Jennifer Lawrence – Dior
Haute Couture •Jennifer Aniston –
Valentino •Anne Hathaway – Prada
•Charlize Theron – Dior Haute
Couture •Jessica Chastain – Armani
Prive •Amanda Seyfried – Alexander
McQueen •Naomi Watts –
Armani Prive •Sandra Bullock –
Elie Saab •Amy Adamas – Oscar
de la Renta • Catherine Zeta Jones
– Marchesa.

actor în rol principal”. Şi Jack Nicholson are trei
Oscaruri, dar unul dintre ele este pentru rol
secundar. Daniel Day-Lewis mai are de lucrat
până să ajungă cel mai premiat interpret de la
Hollywood, căci încă nu a ajuns-o din urmă
pe Katharine Hepburn, premiată de patru
ori pentru rol principal.
l Jennifer Lawrence, 22 de ani, a
devenit cea mai tânără actriţă de două
ori nominalizată şi o dată câştigătoare a
Oscarulului. Anul acesta categoria “Cea
mai bună actriţă” a adus câteva recorduri:
Emmanuelle Riva, cea mai vârstnică
nominalizată din istoria premiilor, la
85 de ani (a împlinit 86 de ani în ziua
galei), iar Quvenzhané Wallis - cea
mai tânără, la doar nouă ani.
l Harvey Weinstein,
co-proprietarul casei de
producţie The Weinstein
Company, este mai im
portant decât oricine
la gala Oscarurilor.
Lui
Harvey
Weinstein i
Jennifer s-au adresat
Aniston de 12 ori
mulţumiri
în discur
surile
câşti
gătorilor la Oscar, în timp ce lui
Dumnezeu i-au mulţumit doar 11 câştigători.
Lucia Ivănescu

Cifre, recorduri,
premiere

Michael Douglas
şi Catherine Zeta Jones
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Gala Oscar 2013 a fost urmărită
de mai bine de 40 de milioane de
telespectatori, cea mai bună audienţă
din 2010 încoace. Iată câteva recorduri,
premiere şi rarităţi statistice de la această
ediţie a galei:
l Daniel Day-Lewis a devenit
actorul cel mai premiat de către
Academia americană de film, cu
trei Oscaruri pentru “Cel mai bun

Amy
Adamas

