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Kevin Spacey va plati daune de peste 30 de
milioane de dolari producatorilor 'House of
Cards'
Un mediator a dispus ca Kevin Spacey sa plateasca aproape 31 de milioane
de dolari studioului care a realizat serialul de succes al Netflix „House of
Cards”, pentru incalcarea contractului, in urma acuzatiilor de hartuire sexuala
aduse actorului american, scrie BBC, potrivit stiripesurse.
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Decizia secreta a fost luata anul trecut, dar a devenit publica luni, dupa ce avocatii studioului
MRC au depus o cerere in instanta pentru a confirma sentinta, informeaza Mediafax.
Actorul s-a confruntat cu mai multe acuzatii de agresiune sexuala, incepand din 2017.
El a negat orice abatere.
Spacey, in varsta de 62 de ani, a pierdut rolul principal al politicianului din „House of Cards" si a
intrat intr-un con de umbra de cand a fost acuzat ca a creat un mediu de lucru "toxic" pe
platourile de filmare prin faptul ca ar fi facut comentarii grosolane si ar fi atins tinere angajate fara
consimtamant.
El a fost una dintre primele figuri importante de la Hollywood care au fost acuzate public de
comportament necorespunzator in urma scandalului Harvey Weinstein, in timp ce miscarea

#MeToo lua amploare.
MRC si Netflix l-au concediat pe Spacey din House of Cards si l-au scos din distributia serialului.
Ca urmare, studioul a declarat ca a pierdut milioane de dolari, deoarece incepuse deja sa lucreze
la urmatorul sezon, potrivit presei americane.
MRC a intentat procesul in ianuarie 2019, incercand sa recupereze costurile.
Avocatii ambelor parti au audiat peste 20 de persoane in cadrul unei audieri de arbitraj
confidentiale de opt zile, in februarie 2020, relateaza Variety. Publicatia a adaugat ca hotararea
de 46 de pagini luata cinci luni mai tarziu ramane confidentiala.
Cu toate acestea, petitia inaintata luni de MRC la Curtea Superioara din Los Angeles confirma
faptul ca a fost luata o hotarare in favoarea studioului. Spacey si companiile sale de productie, M
Profitt Productions si Trigger Street Productions, trebuie sa plateasca daune, onorarii de avocati
si cheltuieli de judecata.
Actorul a facut apel impotriva deciziei, dar acesta a fost respins luna aceasta.
Spacey a pierdut mai multe roluri ca urmare a acuzatiilor, dar a revenit la actorie in acest an, cu o
aparitie intr-un film italian independent cu buget redus, regizat de Franco Nero.
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