Scris de newsreporter pe 08 aprilie 2022, 08:52

Academia Americana de Film se va reuni pentru
a analiza cazul Will Smith
Academia Americana de Film se va reuni vineri pentru a decide eventuale
sanctiuni impotriva actorului Will Smith dupa palma data lui Chris Rock pe
scena galei Oscar, mai devreme cu zece zile fata de data stabilita initial,
conform news.ro, citat de stiripesurse.
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Academia de Arte si Stiinte Cinematografice a explicat miercuri ca aceasta reuniune a fost
reprogramata mai devreme dat fiind ca Will Smith a demisionat. Prin urmare, actorul nu mai are
nevoie de timp pentru a-si pregati apararea in aceasta procedura disciplinara care ar putea duce
la suspendarea sau excluderea sa din organizatie, potrivit AFP.
„Este in interesul tuturor partilor ca acest caz sa fie rezolvat cat mai repede posibil”, a scris
presedintele Academiei, David Rubin, intr-o scrisoare adresata membrilor.
Will Smith, 53 de ani, si-a prezentat scuze pentru gestul sau si si-a anuntat demisia din
Academie. „Dar actiunile din timpul celei de-a 94-a gale a premiilor Oscar au fost socante,
dureroase si de neiertat”, a scris actorul, la cinci zile dupa ce l-a lovit pe Chris Rock pentru o
gluma despre tunsoarea sotiei lui.
Jada Pinkett Smith a vorbit public in urma cu cativa ani despre boala de care sufera, alopecia, o
afectiune care provoaca caderea severa a parului. La cateva minute dupa incident, Will Smith a

revenit pe scena Oscarurilor pentru a primi premiul pentru cel mai bun actor pentru rolul din „King
Richard”.
intr-o scrisoare adresata membrilor Academiei, liderii s-au declarat „revoltati” de incident,
deplangand faptul ca ceremonia „a fost umbrita de comportamentul inacceptabil si daunator al
unui concurent pe scena”.
Consiliul de administratie a deschis o procedura disciplinara, dar Chris Rock a refuzat sa depuna
plangere. „inca procesez ce s-a intamplat. Deci, la un moment dat, voi vorbi despre chestiile
astea. Si va fi serios si amuzant”, a spus el la inceputul unui show, la cateva zile dupa incident.
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