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Christian Bale, după o comedie neagră

Felicitat de Biserica lui Satan
Christian Bale a fost felicitat de Biserica lui Satan
pentru Globul de Aur primit
anul acesta pentru rolul din
ﬁlmul „Vice”, după ce actorul i-a mulțumit, în glumă,
„lui Satan”, în discursul de
acceptare a prestigiosului
trofeu.

Comedia neagră „Vice”,
de Adam McKay - o abordare extrem de critică a ascensiunii la putere a fostului
vicepreședinte american Dick
Cheney -, care conducea în topul nominalizărilor, cu șase, a
primit, duminică seară, la gala
Asociației presei străine de la
Hollywood (Hollywood Foreign Press Association), un singur Glob De Aur, atribuit lui
Christian Bale. Actorul galez
i-a mulțumit în discursul său,
în glumă, lui „Satan”, care i-a
fost o sursă de inspirație pentru rolul lui Dick Cheney. În
replică, organizația ocultă Biserica lui Satan l-a lăudat pe
actorul în vârstă de 44 de ani
pentru că a atins „cel mai înalt
potențial personal”.
„Pentru noi, Satan este un
simbol al mândriei, libertății
și individualismului și servește
ca o proiecție metaforică externă a celui mai înalt potențial
personal al nostru. Cum talentul și priceperea domnului
Bale i-au adus acest premiu,
conceptul este cât se poate de

potrivit. Trăiască Christian!
Trăiască Satan!”, se arată întrun mesaj publicat pe contul
organizației de pe platforma de
micro-blogging Twitter.
În discursul său, Christian
i-a mulțumit „excentricului”
regizor Adam McKay pentru că
i-a oferit rolul. „Îți mulțumesc,
Satan, pentru că mi-ai oferit
inspirație în crearea acestui
rol”, a continuat actorul, care
a trebuit să se îngrașe 20 de
kilograme, să își radă părul
de pe cap și să își decoloreze
sprâncenele pentru această
partitură. Biserica lui Satan
(The Church of Satan) este o

„Aquaman”

Pe primul loc

Filmul fantasy „Aquaman”, cu Jason
Momoa, regizat de James Wan, se menține
pe primul loc în box ofﬁce-ul românesc,
pentru al treilea weekend consecutiv, cu încasări de 1.489.836,47 de lei.
Erou pe Pământ şi apărător al adâncurilor,
Arthur Curry (Momoa) va trebui să îşi dezvăluie adevărata identitate, să îşi folosească puterile pentru a ajuta omenirea şi să îşi accepte
statutul predestinat, acela de rege al Atlantidei, potrivit cinemagia.
Pe poziția a doua în box ofﬁce-ul românesc
s-a situat premiera „Ralph rupe netu’/ Ralph
Breaks the Internet”, care a avut încasări de
928.863 de lei. Filmul animat continuă aventurile personajului care provoacă necazuri în
ciuda bunelor sale intenții. În noua peliculă regizată de Rich Moore și Phil Johnston, Ralph,
cunoscutul protagonist al unui joc video, și
Vanellope von Schweetz, prietena sa îndărătnică, întorc pe dos internetul în căutarea unei
soluții care să salveze Sugar Rush, jocul video al Vanellopei. Pe poziția a treia s-a situat
un nou ﬁlm regizat de și cu Clint Eastwood,
„The Mule”, care a avut încasări de 775.908,63
de lei în weekendul premierei. În ﬁlm, Clint
Eastwood este un horticultor, veteran de război, prins în timp ce transporta cocaină de
mai multe milioane de dolari pentru un cartel
mexican. Din distribuție mai fac parte Bradley
Cooper și Vera Farmiga. 

organizație religioasă cu sediul
în San Francisco, California,
înﬁințată în 1966. Membrii săi
nu cred în existența diavolului
și nu recunosc conceptul de
Satan așa cum apare prezentat
în religiile creștine și islamică,
descriindu-se mai degrabă ca
„atei sceptici”.
Christian Bale a fost distribuit mulţi ani în producţii independente, înainte de a juca în
câteva ﬁlme de la Hollywood
cu un buget important. Christian Bale a atras atenţia publicului la vârsta de 13 ani, când
a jucat în ﬁlmul „Imperiul soarelui” (1987). Au urmat rolurile

din ﬁlme precum „American
Psycho” (2000), „Equilibrum”
(2002), „Batman – Începuturi”
(2005), „Prestigiul” (2006),
„I’m Not There” (2007), „Drumul dreptăţii/ 3:10 To Yuma”
(2007), „Cavalerul negru”
(2008), „Terminator – Salvarea” (2009), „Cavalerul negru: Legenda renaşte” (2012),
„American Hustle” (2013).
Starul galez a câştigat în
2011 premiul Oscar pentru cel
mai bun rol secundar graţie
evoluţiei sale din drama „Luptătorul/ The Fighter”. Pentru
același rol a primit și un Glob
de Aur. 

Înregistrări rare cu David Bowie

O (re)lansare pe vinil

Mai multe înregistrări muzicale rare cu
David Bowie vor ﬁ lansate în primăvară pe
vinil, la mai mult de trei ani de la moartea
inﬂuentului artist.
Printre piesele care vor ﬁ lansate se numără
cea mai veche versiune a „Space Oddity”. De
altfel, lansarea noului material marchează o
jumătate de secol de când a apărut celebra piesă. Materialul va aduna mai multe înregistrări
demo ale artistului sub titlul „Spying Through
A Keyhole”. Pachetul special promis de casa de
discuri germano-britanică Parlophone include
nouă înregistrări demo.
Noua lansare discograﬁcă a fost anunțată la
aproape trei ani de la moartea lui David Bowie,
pe 10 ianuarie 2016, la vârsta de 69 de ani.
Printre aspectele inedite ale produsului
anunțat se numără și recuperarea versurilor
inițiale din colaborarea lui Bowie cu John
„Hutch” Hutchinson, o parte dintre piese ﬁind
gândite inițial pentru o interpretare în duet.
Printre piesele alese se numără două versiuni
inițiale ale „Angel, Angel, Grubby Face” și
„London Bye, Ta-Ta”, cu versuri complet diferite, spun producătorii, față de ceea ce a ajuns
pe piață în timpul vieții muzicianului.
Pe disc mai sunt incluse „Mother Grey”,
„Goodbye 3d (Threepenny) Joe”, „Love All
Around” și „In The Heat Of the Morning”, în
variante solo acustice înregistrate de Bowie
acasă.
Data exactă a lansării pentru „Spying Through A Keyhole” încă nu a fost anunțată, dar
producătorii au lăsat să se înțeleagă că fanii pot
să ﬁe atenți la ultima parte a primăverii. 

Hotel Negresco din Nisa

A rămas fără stăpân

Jeanne Augier, proprietara celebrului Hotel Negresco din Nisa, Franța,
fondat și deținut inițial de românul
Henri Negresco, a murit la vârsta
de 95 de ani, în noaptea de luni spre
marți, a anunțat reprezentanta legală
a acesteia.

Suferind de pierderi de memorie și
constrânsă să se deplaseze într-un scaun
pe rotile, Jeanne Augier, care locuia întrun uriaș apartament situat în celebrul hotel de cinci stele, a fost plasată în tutelă
în 2013. În același an, hotelul cu fațadă
belle epoque pe care Jeanne l-a moștenit
de la tatăl său în 1957 a fost plasat sub
administrare judiciară.
Inaugurat în 1913, pe Promenade des
Anglais din Nisa, pe malul Mării Mediterane, hotelul a fost construit de Henri Negresco - ﬁul unui hangiu român stabilit la
Nisa, în 1902 -, pe baza designului realizat de arhitectul parizian Edouard Niermans. Hotelul, distrus şi slăbit ﬁnanciar
după cel de-Al Doilea Război Mondial,
a fost preluat în 1957 de Jeanne Augier şi
soţul ei, Paul, decedat în 1995.
Cuplul i-a redat strălucirea de odinioară şi a făcut din acest hotel un veritabil
muzeu de lux, în care pot ﬁ admirate un
candelabru Baccarat comandat de ţarul

Nicolae al II-lea şi diverse opere de artă
create de pictoriţa şi sculptoriţa Niki de
Saint-Phalle şi de pictorul Raymond Moretti. Mare admiratoare a Palatului Versailles, colecționară impulsivă, Jeanne
Augier deținea circa 6.000 de opere de
artă.
Hotelul, care și-a revenit ﬁnanciar
după o perioadă de criză, este ultimul palat familial care a rămas 100% francez și
este inclus în patrimoniul național, ﬁind
evaluat la 300 - 400 de milioane de euro,
potrivit unor estimări din 2016, care nu
luau în calcul mobilierul eclectic și operele de artă.
Jeanne Augier nu a avut copii și a creat în 2009 un fond care va administra
averea acesteia după moartea sa, veniturile urmând să revină hotelului, unor
organizații pentru apărarea animalelor,
a persoanelor cu handicap și „dezvoltării
artei franceze”.
În 2017, procurorul din Nisa Jean-Michel Prêtre a cerut tribunalului comercial
să decidă asupra moștenirii, solicitare
care a fost percepută de conducerea hotelului și de salariați drept o „pre-vânzare mascată”. O anchetă a parchetului
național este în curs, iar locuința și biroul
procurorului au fost percheziționate luna
trecută. 

Gordon Ramsey

Tată pentru a cincea oară
Vedeta gastronomiei britanice Gordon
Ramsey, în vârstă de 52 de ani, a anunțat
că va ﬁ tată pentru a cincea oară, soția sa,
Tana, urmând să nască foarte curând.

Anunțul a fost făcut de familia Ramsey
într-o înregistrare video publicată pe contul
vedetei de pe platforma de socializare online
Instagram, urmărit de aproximativ 5 milioane
de fani. În acest clip, copiii maestrului bucătar, Megan, în vârstă de 21 de ani, Matilda, în
vârstă de 17 ani, și gemenii Jack și Holly, în
vârstă de 19 ani, urează fanilor „La mulți ani!”,
iar apoi Tana Ramsey, în vârstă de 44 de ani,
surâzând și cu un abdomen foarte proeminent,
anunță că va avea al cincilea copil.
Tana Ramsey a suferit un avort spontan, în
luna a cincea de sarcină, în 2016.
Gordon și Tana Ramsey au sărbătorit recent
22 de ani de mariaj.
Gordon Ramsay a primit de-a lungul carierei, pentru restaurantele sale, un total de 16
stele Michelin, dar în prezent deține doar șapte.
Restaurantul Gordon Ramsay din Chelsea,
Londra, deține trei stele Michelin încă de la
deschidere, din 2001. Ramsay este una dintre
vedetele gastronomiei britanice, realizator de
emisiuni TV și una dintre cele mai bine plătite
celebrități din lume. 

