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Cat adevar si cata fictiune este in filmul Casa
Gucci, in care joaca Lady Gaga
House of Gucci se bazeaza pe o poveste adevarata? Raspunsul scurt este: da.
Maurizio Gucci si Patrizia Reggiani au fost amandoi oameni reali. Patrizia are
acum 70 de ani, a facut aproape 30 de ani de inchisoare pentru ca si-a ucis
sotul, dar e libera. Filmul House of Gucci este adaptat dupa cartea Sarei G.
Forden din 2001, ”The House of Gucci: A Sensational Story of Murder,
Madness, Glamour, and Greed”, carte care este o incursiune in culisele familiei
Gucci, mai ales dupa casatoria Patriziei Reggiani (Lady Gaga) cu
mostenitorul imperiului Gucci, Maurizio. Urmata apoi de uciderea
scandaloasa a lui Maurizio, relateaza HotNews.
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Patrizia Reggiani si Maurizio Gucci s-au casatorit in 1973 si au avut doua fiice, Alessandra si
Allegra. Pe masura ce Maurizio conducea afacerea, Patrizia a devenit consilierul principal al lui
Maurizio Gucci, scrieeditorialist.com. Deoarece Maurizio era singurul copil al lui Rodolfo Gucci,
el a mostenit pachetul majoritar in firma Gucci. Desigur, acest lucru a dus la unele lupte in
familie, iar Maurizio s- luptat cu unchiul sau Aldo Gucci pentru controlul deplin al companiei.
Maurizio a castigat.
in 1993, Maurizio, dupa o perioada de cheltuieli nesabuite, a fost nevoit sa-si vanda actiunile din
companie catre Investcorp, pentru 120 de milioane de dolari.
in mai 1985, dupa 12 ani de mariaj, Maurizio o paraseste pe Patrizia pentru o femeie mai tanara,
spunandu-i ca pleaca intr-o scurta calatorie de afaceri. El nu s-a mai intors niciodata acasa.
in anul 1991 Patrizia si Mauritzio Gucci divorteaza. Ca parte a aranjamentului, Patrizia Reggiani
primeste anual echivalentul a 1,7 mil de dolari anual.
Totul a fost ok pana in 27 martie 1995. in aceasta zi, Maurizio intra in cladirea sa de birouri de pe
Via Palestro 20 din Milano, unde e impuscat de trei ori in spate si o data in cap de un barbat
inarmat. Giuseppe Onorato, portarul cladirii a fost si el impuscat, dar a supravietuit. Maurizio,
insa, s-a prabusit si a murit pe treptele biroului.
Patrizia a fost imediat suspectata, dar cum nu s-au gasit dovezi, cazul a fost abandonat. in 1997,
un telefon anonim a dus la arestarea Patriziei, iar in 1998 a urmat o frenezie mediatica si un
proces transmis pe toate canalele italiene.
in timpul procesului, s-a aflat ca Patrizia a angajat patru complici pentru a-si ucide sotul. Cel care
a apasat pe tragaci a fost proprietarul unei mici pizzerii care avea datorii, iar Patrizia urm sa i le
achite.
Ea a fost condamnata la 29 de ani de inchisoare. Ceilalti trei implicati in crima au primit si ei ani
lungi de inchisoare.
in octombrie 2016, dupa ce a ispasit 18 ani, Patrizia Reggiani a fost eliberata
Castigatoarea premiului Oscar Lady Gaga urmeaza sa o interpreteze pe Patrizia in adaptarea
cinematografica a povestii din viata reala. Patrizia a fost „enervata” ca Lady Gaga ii joaca rolul in
film, fara sa fi avut „politetea sau bunul simt” sa o cunoasca personal.
Adam Driver il interpreteaza pe Maurizio Gucci in film.
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