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Will Smith a refuzat sa plece de la gala Oscar
2022 dupa ce l-a lovit pe Chris Rock
Organizatorii galei premiilor Oscarr 2022 i-au cerut lui Will Smith sa plece
din sala, dupa ce l-a lovit pe comeiantul Chris Rock, dar actorul a refuzat,
spune Academia americana de film, citata de BBC. Vedeta risca sa fie
sanctionata pentru comportamentul sau neadecvat, scrie Digi24.ro.
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Smith l-a palmuit pe Rock dupa ce comediantul a facut o gluma despre capul ras al Jadei Pinkett
Smith, care sufera de alopecie. Actorul, care a castigat primul Oscar din cariera sa, a prezentat
scuze publice pentru comportamentul sau.
„Dl Smith a fost rugat sa plece de la ceremonie si a refuzat, dar recunoastem, de asemenea, ca
am fi putut gestiona situatia altfel”, arata Academia americana de film intr-un comunicat.
Aceasta a anuntat ca „a initiat proceduri disciplinare impotriva domnului Smith pentru incalcarea
Standardelor de conduita ale Academiei”.
Este vorba despre contact fizic inadecvat, comportament abuziv sau amenintator si
compromiterea integritatii Academiei, se arata in comunicat. Academia a spus ca masurile
impotriva lui Smith ar putea fi luate la urmatoarea sedinta a consiliului de administratie din 18
aprilie si pot include „suspendarea, expulzarea sau alte sanctiuni”, potrivit comunicatului.
Organizatorii galei Oscar 2002 i-au prezentat de asemenea scuze lui Rock, precum si

nominalizatilor la premii, invitatilor si telespectatorilor.
in prima sa reactie, Chris Rock a spus ca „inca proceseaza” incidentul de la gala premiilor Oscar
2022.
„Cum a fost weekendul vostru?”, a intrebat el in gluma publicul prezent la un spectacol de stand-up
din Boston. „inca procesez ceea ce s-a intamplat, asa ca la un moment dat voi vorbi despre asta.
Va fi serios. Va fi amuzant”, a adaugat el.
Incidentul de duminica seara s-a petrecut chiar inainte ca Smith sa castige Oscarul pentru cel
mai bun actor, cand Rock a urcat pe scena pentru a prezenta premiul pentru cel mai bun
documentar. Comediantul a facut o gluma despre capul ras al lui Pinkett Smith, care sufera de
alopecie. Atunci, Will Smith a urcat pe scenna si l-a palmuit pe Chris Rock.
„Vreau sa imi cer scuze public, Chris. Violenta in toate formele ei este nociva si distructiva”, a scis
Will Smith, intr-un mesaj postat pe Instagram.
„Comportamentul meu la decernarea Premiilor Academiei de aseara a fost inacceptabil si de
neiertat. Glumele pe seama mea sunt parte a meseriei, dar o gluma despre afectiunea de care
sufera sotia mea a fost prea mult pentru mine si am reactionat emotional”, a continuat Will Smith.
De asemenea, actorul si-a cerut scuze Academiei americane de Film si familiei Williams.
„Regret profund ca acest comportament meu a patat ceea ce a fost o seara de altfel superba
pentru noi toti”, a scris el.
Jada Pinkett Smith a rupt ieri tacereain privinta incidentului.
„Este un anotimp al vindecarii si eu sunt pregatita pentru el”, a scris Pinkett Smith pe Instagram.
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